
SEZNAM DOPORUČENÍ ČESKÉ REPUBLICE  

VZEŠLÝCH Z PRVNÍHO CYKLU  

UNIVERZÁLNÍHO PERIODICKÉHO PŘEZKUMU 

1. Učinit všechny kroky k zabránění jakémukoliv znovuobjevení nacismu a neponechat 
žádné takové činy bez potrestání  

2. Vytvořit vhodné mechanismy tréninku a zvýšení povědomí vůči Romům, etnickým 
menšinám a jiným marginalizovaným skupinám a vytvořit soudní systém v souladu 
s mezinárodními standardy a zajistit, že pachatelé budou postaveni před soud  

3. Zajistit adekvátní ochranu obránců lidských práv a marginalizovaných skupin před 
rasově motivovaným násilím  

4. Vydat antidiskriminační zákony v oblasti přístupu k veřejnému a soukromému bydlení  

5. Uznat újmu způsobenou obětím sterilizace, hlavně Romům, přivést pachatele před 
soud a zajistit odškodnění obětem  

6. Řídit se doporučením Výboru OSN pro odstranění diskriminace žen ohledně 
podrobného monitorování efektivní implementace nového zákonného rámce 
v zákoníku práce a zákoně o zaměstnanosti, přijmout antidiskriminační ustanovení pro 
podporu žen a menšin a zajistit, že soukromý sektor dodržuje antidiskriminační 
předpisy 

7. Dodržovat nebo zvážit přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně práv migrujících 
pracovníků a jejich rodinných příslušníků  

8. Zvýšit vzdělávání soudců v oblasti mezinárodního práva lidských práv a opatření 
k posílení jejich nezávislosti  

9. Přijmout další opatření k naplnění doporučení Výboru OSN pro lidská práva a Výboru 
OSN pro odstranění diskriminace žen týkajících se antidiskriminační legislativy  

10. Zajistit vyšší podporu pěstounské péče jako alternativní metodě k výchově dětí 
v ústavech 

11. Zřídit národní instituci pro ochranu lidských práv v souladu s Pařížskými principy  

12. Ratifikovat Římský statut Mezinárodního trestního soudu  

13. Začlenit genderovou perspektivu do naplňování doporučení 

14. Zvážit využití Yogyakartských principů o aplikaci mezinárodního práva lidských práv 
ve vztahu k sexuální orientaci a genderové identitě jako návod pro napomáhání české 
politice v oblasti lidských práv  

15. Přijmout efektivní opatření jako zřízení instituce nebo specifických mechanismů pro 
monitorování situace Romů, včetně sběru dat rozlišených podle etnicity ohledně 
vzdělávání, zdraví, zaměstnanosti a bydlení, přičemž tato instituce má být nezávislá a 
má mít pravomoc přijímat stížnosti na nepřiměřené užití síly a špatné zacházení 
Policie ČR vůči Romům 



16. Přijmout veškerá opatření k naplnění závazků vyplývajících z Úmluvy o odstranění 
všech forem rasové diskriminace, zvláště zakázat a trestat organizaci a účast na 
neonacistických demonstracích  

17. Provést rychlé vyšetření tvrzení o tajných letech CIA a přijmout opatření k zabránění 
využívání svých letišť k těmto účelům 

18. Ukončit praxi využívání klecových lůžek ve všech zdravotnických zařízeních a 
zařízeních sociální péče  

19. Přijmout konkrétní opatření k implementaci Mezinárodního paktu o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech a vést konstruktivní dialog s Výborem OSN pro 
hospodářská, sociální a kulturní práva  

20. Co nejrychleji dokončit tvorbu antidiskriminačního zákona, aby bylo zajištěno, že 
Romové nebudou diskriminováni v oblasti zaměstnání, zdravotní péče, vzdělání, 
bydlení a výkonu spravedlnosti  

21. Poskytnout zprávu o pokroku o posílení úsilí a přijatých opatřeních k zajištění práv 
menšin, obzvláště Romů  

22. Zvážit další kroky ke zlepšení podmínek dětí ze zranitelného prostředí  

23. Podepsat a ratifikovat Mezinárodní úmluvu o ochraně všech osob před nuceným 
zmizením  

24. Při implementaci veřejných politik vůči Romům vzít ohled na etnickou a kulturní 
odlišnost a specifika, potřeby, životní styl a identitu příjemců a zvážit možnost zřízení 
dvojjazyčných kompenzačních programů pro romské děti  

25. Zvážit ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a opčního 
protokolu k ní  

26. Učinit všechny potřebné kroky k podpoře a posílení rodiny a rodinných hodnot ve 
společnosti 

27. Dbát o vytvoření a aplikaci podmínek informovaného souhlasu žen před provedením 
sterilizace  

28. Podporovat institucionalizaci Agentury pro sociální začleňování v romských 
lokalitách  

29. Přistupovat komplexně k boji s obchodováním s ženami a dívkami včetně zemí 
původu, transitu a určení  

30. Přijmout vhodná a efektivní opatření k boji proti diskriminaci a násilí vůči Romům a 
zajistit jejich rovný přístup ke vzdělání, bydlení, zdravotní péči a zaměstnání  

 
 
 
 

 


