
 

 

 

  Datum:  10. prosince 2013 ve 14:00 hod. 

 Místo:  Americké centrum, Tržiště 13 (1. patro), Praha 1 – Malá Strana 

                                            

 

                                      

  

SSVVĚĚTTOOVVÝÝ  DDEENN  ZZAA  LLIIDDSSKKÁÁ  PPRRÁÁVVAA  

Konference při příležitosti Světového dne lidských práv, který vyhlásila Organizace spojených národů  

 

  

 

 

 

Vážení přátelé, 
 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci, která se koná při příležitosti Světového dne 

lidských práv. 

Tématem letošního Světového dne lidských práv je připomenutí 20. výročí světové 

konference o lidských právech ve Vídni, na které byla schválena Vídeňské deklarace  

a akční plán v oblasti lidských práv  a  zřízení úřadu Vysokého komisaře pro lidská práva.  

Od té doby se udělalo mnohé na poli občanských, sociálních, ekonomických, politických  

a kulturních práv, a tato práva jsou uznávána jako univerzální a nedělitelná pro všechny lidi 

bez rozdílu. Pro úplnou lidskou důstojnost všech lidí je třeba v tomto úsilí pokračovat. 

V jednotlivých panelech se budeme zabývat různými aspekty lidských práv z pohledu 

přednášejících z různých oblastí společenského života. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

PhDr. Juraj Lajda 

generální sekretář, Univerzální federace míru 

Dr. Roman Joch 

ředitel, Občanský institut  

 

 

 P R O G R A M  

14:00 Zahájení 

14:10  I. PANEL:   LIDSKÁ PRÁVA, JEJICH HODNOTA A PŮVOD  

PhDr. Juraj Lajda, generální sekretář, Univerzální federace míru: 
"Hodnota lidských práv a Vídeňská deklarace" 

Doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D., Katedra evropského práva, Právnická 
fakulta UK: 
"Víra v základní lidská práva 65 let po přijetí Všeobecné deklaraci lidských práv" 

 
15:10  II. PANEL:   LIDSKÁ PRÁVA V POLITICE A EKONOMICE 

Dr. Roman Joch, ředitel, Občanský institut: 
"Co jsou skutečná lidská práva a jak je poznáme"   
 
JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce Nejvyššího správního soudu ČR: 
"Regulace ekonomiky - plíživá hrozba skutečným základním právům" 

16:00   Přestávka 

16:30  III. PANEL:   LIDSKÁ PRÁVA V SOCIÁLNÍM KONTEXTU 

Mark Martin, ředitel, Amnesty International v České republice: 
"Aplikace lidských práv v praktickém kontextu" 

Mgr.Jan Kust, autor monografie Nejvyšší soud USA 
"Rasová segregace, desegregace a Nejvyšší soud v USA" (study-case) 

 
17:30   Závěr 


