
Panelová debata k 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, 10. prosinec 2018 

Úvodní slovo ministra zahraničních věcí 

 

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté, 

dovolte mi přivítat Vás na této panelové debatě. Spolu s vládní zmocněnkyní pro lidská práva 

ji Ministerstvo zahraničních věcí již tradičně organizuje u příležitosti mezinárodního Dne 

lidských práv. Letos si navíc připomínáme 70. výročí Všeobecné deklarace lidských práv. 

Ač se občas může zdát, že lidská práva jsou tématem pro kavárenskou debatu úzké skupiny 

idealistických intelektuálů či berličkou nejrůznějších menšin, opak je pravdou – lidská práva 

jsou důležitá pro každého jednotlivce. Bohužel je často bereme příliš samozřejmě, aniž 

bychom si to uvědomovali. Rád bych, aby tato konference přispěla k debatě o každodenním 

a praktickém vnímání lidských práv ve společnosti a o vývoji právního státu v globálním, 

evropském i specificky středoevropském prostoru.  

Podpora demokracie a právního státu a ochrana lidských práv patří k dlouhodobým 

prioritám české zahraniční politiky. Já se k této prioritě a k jejímu posilování osobně hlásím. 

Jsem si vědom, že předpokladem úspěšné proaktivní lidskoprávní politiky je její 

důvěryhodnost a předvídatelnost. Abychom byli důvěryhodní, musíme zodpovědně pečovat 

o stav lidských práv a demokracie i u nás v České republice. Seznam našich „domácích úkolů“ 

jsme ostatně dostali od členských zemí OSN v rámci všeobecného přezkumu lidských práv 

před rokem.  

V příštím roce také oslavíme 15 let od našeho vstupu do Evropské unie a 70 let od založení 

Rady Evropy. Oba tyto rámce jsou založeny právě na zásadách právního státu, demokracie a 

lidských práv a poskytují instituce a nástroje potřebné k jejich ochraně. Budu rád, když 

dnešní debata přispěje i k lepšímu pochopení úlohy a možností EU a Rady Evropy. 

Chtěl bych Vám všem poděkovat za Vaši práci a slíbit, že péči o stav lidských práv v České 

republice chápu jako důležitou součást svého angažmá ve vládě. O to více mě mrzí, že 

s ohledem na své vládní povinnosti se bohužel Vaší debaty nemohu osobně zúčastnit.  

Rád bych Vám popřál zajímavou diskusi. Bylo by mi ctí, kdybychom v ní mohli i nadále 

pokračovat. 

 

 


