SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ
228.
USNESENÍ SENÁTU
z 12. schůze, konané dne 10. června 2021
k olympijským hrám 2022 v Čínské lidové republice a závazkům pořadatelské země
Senát
I.

uznává ideály Olympijské charty, která mezi základní principy a hodnoty olympismu
řadí respekt k zachovávání lidské důstojnosti a zákaz diskriminace na základě rasy,
barvy pleti, pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženství, politického nebo jiného
přesvědčení, národnosti nebo společenského původu, majetku, původu nebo jiného
postavení;

II.

se znepokojením konstatuje, že
1.
na území ČLR dochází k masívnímu porušování lidských práv a svobod,
genocidě a zločinům proti lidskosti, etnické diskriminaci, potlačování kulturní,
náboženské a politické identity, a to zejména v autonomních oblastech Tibet a Sinťiang;
2.
vláda ČLR přes oficiální opakované žádosti Vysoké komisařky OSN pro lidská
práva odmítá umožnit přístup pro nezávislé mise mezinárodního společenství;
3.
vláda ČLR v rozporu se závazkem uspořádat olympijské hry jako „svobodné
a otevřené“ zneužila olympijské hry již v roce 2008 k dalšímu potlačení lidských práv
a svobod, což se projevilo také v masívních represích vůči menšinám, které požívají
v olympijské chartě zvláštní ochrany;

III.

apeluje na
1.
vládu ČR, aby vyhodnocovala plnění mezinárodních lidskoprávních závazků
ze strany ČLR, systematicky se vyjadřovala ke stavu lidských práv v ČLR na půdě
Rady OSN pro lidská práva nebo na Valném shromáždění OSN a aktivně
podporovala obdobné iniciativy ostatních států;

2.
vládu ČR a další politické představitele ČR, aby odmítli pozvání k účasti
na olympijských hrách v ČLR, neboť by jejich přítomnosti mohlo být zneužito
k legitimizaci další diskriminace, násilí a potlačování základních práv;
3.
Český olympijský výbor, aby dbal při výběru organizátorů her na jejich
připravenost dostát zásadám olympijské charty a svým dalším mezinárodním
závazkům a předcházel zneužívání olympijských her k politické propagandě;
IV.

připomíná
1.
kritiku, jíž čelil Mezinárodní olympijský výbor v roce 2008, neboť
nedostatečně předvídal porušování svobody projevu a tisku ze strany vlády Čínské
lidové republiky, což mělo negativní dopad i na práci mezinárodních médií
a na účastníky olympijských her v roce 2008;
2.
usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 131 z 20. března 2019 k Petici za ukončení
genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem;

V.

pověřuje předsedu Senátu, aby o tomto usnesení informoval předsedu vlády ČR,
předsedu Českého olympijského výboru a předsedu Národní sportovní agentury.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu
Petr Štěpánek v. r.
ověřovatel Senátu

