
 

Informace o 

aktivních přednášejících 
 

Přivítání účastnic a účastníků a úvodní slovo  

Monika Šimůnková 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 úspěšně složila 

advokátní zkoušku a působila v řadě právnických kanceláří. V letech 2004 – 2010 pracovala 

jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Je také zakladatelkou Linky právní 

pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku 

v kategorii rodinné právo. V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. 

Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního 

vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se 

též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází k 

omezení svobody. V roce 2014 získala podruhé cenu Právník roku, tentokrát v kategorii 

občanská a lidská práva. V letech 2016 – 2018 působila jako poradkyně ministrů školství 

mládeže a tělovýchovy pro oblasti společného vzdělávání a souvisejících témat. V současné 

době je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny k 

porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zapojila se do aktivity na podporu přijetí 

zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných žen. V souvislosti s ochranou práv dětí v 

soudních řízeních a větší podporou rodiny se podílí na snahách o zlepšení podmínek 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví, a to i v souvislosti s postavením osob 

omezených ve svéprávnosti.  

Helena Válková 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v roce 1997 se habilitovala na 

Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v roce 2006 byla jmenována profesorkou 

v oboru trestní právo na Právnické fakultě Trnavské univerzity v Trnavě. Dlouhodobě se 

věnuje trestní politice uplatňované vůči delikventní mládeži, trestním sankcím a obětem 

trestných činů. Publikuje v domácích a zahraničních časopisech a je autorkou nebo 

spoluautorkou učebnic a vědeckých monografií věnovaných kriminologii, trestní politice a 

trestnímu právu. Mezi lety 2014 a 2015 působila více než rok ve vládě Bohuslava Sobotky 

jako ministryně spravedlnosti. V současnosti je zmocněnkyní vlády pro lidská práva, 

poslankyní a předsedkyní Petičního výboru a členkou ústavně právního výboru. 

Monitorování dodržování lidských práv – příklad Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením 

Robert Jan Uhl 

Pracuje jako politický analytik v oddělení institucionální spolupráce a sítí agentury. Zabývá 

se vztahy agentury FRA s předsednictvími a Radou EU a řídí její projekt týkající se rámce EU 

pro Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Před nástupem do agentury v 

roce 2016 zastával různé pozice v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), 
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mimo jiné jako úředník pro legislativní podporu, úředník pro lidská práva a poradce pro 

svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení. Pracoval také pro nizozemskou sekci 

Mezinárodní komise právníků (ICJ). Vystudoval magisterské obory občanské právo a 

evropské a mezinárodní právo na Leidenské univerzitě a magisterský obor lidská práva a 

demokratizace na Evropském meziuniverzitním centru v Benátkách. 

Nevena Peneva 

Pracuje v oddělení technické pomoci a budování kapacit Agentury EU pro základní práva 

(FRA). Mezi její odborné oblasti v souvislosti s prací agentury FRA patří: práva lidí se 

zdravotním postižením, děti se zdravotním postižením a problematika násilí a zneužívání, 

ukazatele základních práv a sociálně-právní výzkum. Před nástupem do agentury FRA řídila 

projekty týkající se rozmanitosti a integrace, lidských práv a účasti mládeže v nevládních 

organizacích v Bulharsku a Rakousku. Vystudovala politologii a sociologii a získala 

magisterský titul v oboru mezinárodních vztahů a postgraduální titul v oboru evropských 

studií. 

Příklad využívání indikátorů pro měření implementace Úmluvy o právech osob se 

zdravotním postižením v Nizozemí 

José Smits 

Pracuje jako nezávislá analytička specializující se na socioekonomické, finanční a zdravotní 

otázky a lidská práva osob se zdravotním postižením. Je členkou Evropské sítě odborníků na 

problematiku zdravotního postižení při Evropské komisi. Nedávno byla spoluautorkou 

alternativní zprávy o provádění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v 

Nizozemsku. V minulosti byla poslankyní nizozemského parlamentu a generální tajemnicí 

organizace Inclusion Europe.  

Indikátory pro měření implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením v České republice – návrh zástupkyně veřejného ochránce práv 

Marína Urbániková 

Vystudovala mediální studia, sociální politiku a sociologii na Masarykově univerzitě. V 

Kanceláři veřejného ochránce práv vede výzkumný úsek a věnuje se výzkumům v oblasti 

státní správy a rovného zacházení. Působí také jako odborná asistentka na Katedře 

mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a na Ústavu 

pro otázky soudnictví Právnické fakulty téže univerzity. 

Zuzana Durajová 

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a momentálně je na doktorandském 

studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala 8 let v Lize lidských práv, kde se 

věnovala zejména právům lidí s psychosociálním a mentálním postižením na autonomii, 

osobní svobodu či vzdělání. V KVOP se věnuje zejména problematice opatrovnictví. V této 

oblasti také vzdělává opatrovníky nebo neziskové organizace. Spolupracuje také s 

Ministerstvem zdravotnictví na vytváření analýz a legislativních doporučení v rámci Reformy 

péče o duševní zdraví. 
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Petr Polák 

V Kanceláři veřejného ochránce práv se věnuje nediskriminaci, přístupnosti, vzdělávání a 

zaměstnávání lidí s postižením. Předtím vedl osm let odbor rovného zacházení. Mezi lety 

2015 a 2019 byl členem správní rady sítě evropských orgánů rovného zacházení Equinet a 

moderoval také pracovní skupinu Policy Formation. Je absolventem Právnické fakulty a 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde také externě vyučoval (2010 – 2018). Je 

spoluautorem publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (C. H. Beck, 2017) a 

několika sborníků a odborných článků. Pravidelně přednáší o diskriminaci pro Evropskou 

akademii práva (Trevír) a je národním tutorem pro program HELP Rady Evropy.  

Panelová diskuse: Tvorba indikátorů a spolupráce při sběru dat o naplňování práv lidí 

s postižením 

Romana Jakešová 

Vystudovala Právnickou a Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. Po studiích působila 

jako právnička v poradně odborného sociálního poradenství. Od roku 2014 působí v KVOP, 

kde se původně věnovala prováděním preventivních systematických návštěv zařízení 

sociálních služeb, problematice veřejného opatrovnictví a dalším podpůrným opatřením. 

Aktuálně vede odbor ochrany práv lidí s postižením, který se zabývá monitorováním Úmluvy 

o právech lidí s postižením.  

Martin Zelený 

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické a Fakultu sociálních 

věd Univerzity Karlovy. Ve své profesi se odborně dlouhodobě zaměřuje na témata teorie a 

praxe výběrových šetření a statistické metody a indikátory pro oblast sociální statistiky. Na 

Českém statistickém úřadě působí od roku 2000, nyní na pozici ředitele Sekce demografie a 

sociálních statistik. 

Štefan Čulík 

Vystudoval Právnickou fakultu UK Praha. Ve své profesní kariéře se věnuje především 

problematice osob se zdravotním postižením. Od roku 1995 působí na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí ČR, aktuálně pracuje v odboru sociálních služeb a sociální práce jako zástupce 

vedoucího oddělení koncepce sociálních služeb. Jeho pracovní náplň tvoří především 

problematika osob se zdravotním postižením a vykonává i funkci kontaktního místa (Focal 

point) Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením v ČR. Zastupuje ČR v různých 

orgánech mezinárodních organizací (např. člen Skupiny na vysoké úrovni pro zdravotní 

postižení EK, člen Komise Rady Evropy pro otázky zdravotního postižení), věnuje se také 

lektorské a publikační činnosti. 
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Camille Latimier  

V současné době je ředitelkou Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, která 

zastupuje i jejích blízké a dokončí doktorandské studium v University of Canterbury ve Velké 

Británii. Pracovala 10 let v Inclusion Europe, kde měla na starosti lidská práva a advokacie. 

Je odbornicí v oblasti svéprávnosti a podpory při rozhodování, zaměřuje se také na práva 

dětí s mentálním postižením a na otázku přístupnosti (snadné čtení, přístupnost úřadů a 

veřejných služeb). 


