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Zásady postupu delegace České republiky
na zasedání 13. kongresu OSN pro prevenci kriminality a trestní justici

Klíčovým tématem kongresu bude zlepšení standardů a norem OSN v oblasti prevence
kriminality a trestní justice prostřednictvím prosazování vlády práva a podpora udržitelného
rozvoje, ale i boj s počítačovou kriminalitou, organizovaným zločinem, terorismem, korupcí a
ekonomickým zločinem. Všechna vystoupení členů delegace se zaměří na zdůraznění pozice
České republiky jako jednoho ze států, které s uvedenými oblastmi kriminality rozhodně
bojují. Delegace zároveň ocení, že Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici a
Úřad pro kontrolu drog a prevenci kriminality (UNODC) věnují těmto druhům kriminality
trvalou pozornost.
V diskusi nad návrhem deklarace z Doha, kterou má kongres přijmout ve svém závěru,
a usnést se tak o doporučeních týkajících se projednávaných témat, zdůrazní delegace nutnost
udržet deklaraci relativně stručnou a výstižnou, aby Deklarace přispěla k vytipování priorit
pro další práci OSN na tomto úseku. Při závěrečném draftování Deklarace se Česká republika
aktivně zapojí do koordinačního mechanismu EU a bude podporovat úsilí EU o zachování
stručného textu Deklarace. ČR rozhodně nepodpoří sjednání nových úmluv OSN v působnosti
UNODC, např. úmluvy o počítačové kriminalitě či úmluvy o mezinárodní spolupráci
v trestních věcech, na jejichž sjednání nemá ČR spolu s ostatními členskými státy EU zájem,
neboť podporuje přistoupení dalších států mimo evropský region k úmluvám Rady Evropy.
Vystoupení české delegace se předpokládá v high-level segmentu se zaměřením
zejména na ochranu dětí a mládeže před kriminalitou, ochranu obětí obchodování s lidmi
a obětí násilí na migrujících osobách. Vlastní vystoupení budou přizpůsobena časovým
a organizačním okolnostem přímo na místě.
Delegace se plně zapojí i do expertních jednání v rámci jednotlivých témat.
Předpokládá se informování delegací o vnitrostátních opatřeních o zacházení s mladistvými
pachateli kriminality a ženami pachatelkami, opatřeních proti obchodování s lidmi a o pomoci
pašovaným migrantům a obětem obchodování s lidmi, činnosti probační a mediační služby a
spolupráci s veřejností a nevládními organizacemi. Delegace se ve svých vystoupeních zaměří
i na podporu priorit EU pro tento kongres. Prioritami EU jsou mimo jiné problematika trestu
smrti, ochrana osob a zranitelných skupin obyvatel (včetně náboženských a sexuálních
menšin), větší důraz na lidská práva a základní svobody, ochrana žen a dětí, účast občanské
společnosti, protiteroristická opatření, otázky korupce, boj proti hospodářské a finanční
kriminalitě, korporátní a daňové trestné činy (právnických osob), problematika nedovoleného
obchodování s drogami, včetně nových syntetických drog, trestné činy v oblasti životního
prostředí a výroba a obchodování produktů s falšovanými značkami.

