
Přílohy 

Příloha č. 1:  

Národní legislativa: 

• Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Jako nejvyšší zákon ČR Listina právně vymezuje dodržování celé soustavy lidských 

práv a svobod, hospodářská a sociální práva nevyjímaje. Porušení těchto zásad 

jednotlivcem či soukromým subjektem a případný právní postih spadá do 

legislativního systému ČR. 

 

Mezinárodní legislativa: 

• Všeobecná deklarace lidských práv 

• Úmluvy o lidských právech 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (1966) 

- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) 

- Mezinárodní úmluva o eliminaci všech forem rasové diskriminace (1965) 

- Úmluva o eliminaci veškerých forem diskriminace žen (1979) 

- Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (1984) 

- Úmluva o právech dítěte (1989) 

- Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich 

rodin (1990) 

• Základní zásady OSN pro použití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích 

orgánů 

• Kodex OSN pro příslušníky donucovacích orgánů 

• OSN Deklarace práv původního (domorodého) obyvatelstva 

• Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

• MOP (Mezinárodní organizace práce) 

- Deklarace o základních principech a pracovních právech (1998) 

- Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, 1948 (č. 87) 

- Úmluva o právu se organizovat a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 98) 

- Úmluva o nucené práci, 1930 (č. 29) 

- Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105) 

- Úmluva o stejném odměňování, 1951 (č. 100) 



- Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (č. 111) 

- Úmluva o minimálním věku, 1973 (č. 138) 

- Úmluva o nejhorších formách dětské práce, 1999 (č. 182) 

- Tripartitní deklarace zásad o nadnárodních podnicích a sociální politice 

 

Mezinárodní standardy a etické kodexy: 

• OECD – směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (1976, 2000) 

http://www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm 

• UN Global Compact http://www.unglobalcompact.org/ 

• Dobrovolné zásady týkající se bezpečnosti a lidských práv 

• Equator Principles for Multinational Enterprises http://www.equatorprinciples.com/ 

• Iniciativa ohledně transparentnosti těžebního průmyslu (EITI)http://eiti.org/ 

• Zásady odpovědného investování OSN (PRI) http://www.unpri.org/ 

• Standardy v oblasti řízení, dopadů na životní prostředí, lidská práva a pracovní 

praktiky, ISO 26000 http://isotc.iso.org/ 

 

Ochrana těchto práv spadá jak pod jurisdikci jednotlivých národních států EU, tak 

pod judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva. 

 



Příloha č. 2.: Přehled dobrých zpráv (výsledků) za rok 2009 – 2010 

Tabulka 2.1. 

2009 2010 

Eritrejské žadatelce o azyl jménem Terhas 
Mlash Abraha již bezprostřeně nehrozí, že bude 
vypovězena ze Švédska do své původní vlasti, 
kde by jí hrozilo uvěznění a mučení. 

Čínský disident a chartista Čao Š'-jing byl 
propuštěn. 

Jestina Mukoko, aktivistka za lidská práva ze 
Zimbabwe, která byla 3. prosince unesena ze 
svého domu, je sice i nadále vězněna, ale je již 
alespoň známo místo jejího zadržování. 

V Mongolsku byl zrušen trest smrti. 

Vězeň z Turkmenistánu Waleri Pal byl 
propuštěn. 

V Libyi propuštěn vězeň svědomí Džamal el-
Hadži. 

Írán: Kurdská aktivistka za práva žen Hana Abdí 
je na svobodě. 

Británie odškodnila muže, který byl neprávem 
obviněn z podílu na útocích 11. září. 

 Jamyang Kyi,tibetská hudebnice,byla 
propuštěna. 

Západoafrická země Togo ratifikovala Úmluvu 
proti mučení. 

Nespravedlivě stíhaní čínští manželé byli 
propuštěni na kauci. 

Indonéský vězeň svědomí Yusak Pakage  
držený 6 let za vyvěšení vlajky byl propuštěn. 

Hon na čarodějnice v Gambii skončil. 
Propuštěny byly stovky lidí. 

Po dvou letech byl propuštěn mexický aktivista 
za lidská práva, který byl zadržován na základě 
vykonstruovaného obvinění z vraždy. 

Region Kurdistán se zavázal k dodržování 
lidských práv při setkání s delegací Amnesty 
International. 

Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob 
před nuceným zmizením vstoupila v platnost 
23. prosince 2010. 

Roxana Saberiová, americká novinářka 
íránského původu, byla po měsíci propuštěna z 
nechvalně proslulého vězení Evin, když 
odvolací soud zmírnil její osmiletý trest odnětí 
svobody za údajnou spoluprací s nepřátelskou 
zemí.  

Gambie: vůdce opozice Femi Peters byl 
propuštěn z vězení 

Politický vězeň dr. Binayak Sen byl v úterý po 
dvou letech strávených za mřížemi propuštěn 
na kauci z vězení Raipur v centrální Indii 

Indické ministerstvo životního prostředí zamítlo 
návrh projektu na rozšíření hliníkových dolů 
společnosti Vedanta Resources v Orisse. 

Prezident Litvy Valdas Adamkus na nátlak 
Amnesty International a dalších mezinárodních 
organizací vetoval zákon, který zakazoval 
„propagandu homosexuality a bisexuality 

Barmská disidentka a držitelka Nobelovy ceny 
míru Aung San Suu Kyi byla propuštěna 

Neprávem uvězněný Palestinec byl po 15 letech 
propuštěn z libanonského vězení 

 

Manželka guantánamského zajatce byla v Sýrii 
propuštěna z vězení 

 

Francouzská studentka, která byla uvězněna za 
fotografování demonstrací proti výsledkům 
prezidentských voleb, které posílala do Francie, 
byla  propuštěna na kauci z íránského vězení 

 

Íránec Caspian Makan, svědek zabití Nedy 
Aghan Soltan a zároveň i její snoubenec, byl dle 
dostupných informací propuštěn na kauci z 
teheránského vězení Evin. 

 

Aktivistka Jestina Mukoko ze Zimbabwe 
zproštěna obvinění 

 

Dva íránští uprchlíci, kterým Turecko odmítlo 
poskytnout azyl, byli po více než roce 
neoprávněného zadržování propuštěni z vazby. 

 

 

 


