Místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská
a
veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová
si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci

Antidiskriminační zákon 2009–2019
10 let na cestě k férovosti
která se koná dne 3. října 2019
v Hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1
Dne 1. září 2019 uběhne přesně deset let od účinnosti českého antidiskriminačního zákona prvního kroku na cestě k rovnému zacházení se všemi lidmi bez rozdílu v práci, bydlení, zdravotní
péči, vzdělání či při poskytování služeb a tedy k ochraně jejich lidské důstojnosti. Mezinárodní
konference je vhodným formátem ke společnému zamyšlení, zda se zákon v praxi využívá, kde jsou
jeho limity a zda po důkladném zhodnocení desetileté účinnosti navrhovat jeho změny.
Konference je určena především pro členky a členy obou komor Parlamentu ČR, soudkyně
a soudce, zástupkyně a zástupce státní správy a územní samosprávy, advokacie, akademické obce,
odborových, neziskových a mezinárodních organizací.
Účast na mezinárodní konferenci je bezplatná, kapacita je omezená (100 lidí).
Jazykem konference je čeština a angličtina. Simultánní tlumočení zajištěno. Organizátoři zajištují
obědový raut.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do 23. září 2019.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Jakékoliv specifické potřeby (např. dietní stravování, tlumočení do českého znakového jazyka,
asistence) uvádějte prosím do registračního formuláře (kolonka „Specifické požadavky související
se zdravotním stavem“).
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu rád zodpoví Petr Polák (tel. 542 542 374, polak@ochrance.cz).
Vstup přes recepci C2 od 9:00 hod. Při vstupu do Senátu Parlamentu ČR je třeba se prokázat
platným dokladem totožnosti a projít bezpečnostní kontrolou. Počítejte tedy s drobným zdržením
na recepci.
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
3. října 2019
09:00 Registrace účastnic a účastníků
10:00 Zahájení mezinárodní konference
Miluše Horská, místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky
Tena Šimonović Einwalter, předsedkyně Equinet – European Network of Equality
Bodies, zástupkyně chorvatské ombudsmanky
10:20 Hlavní konferenční příspěvek „Rovnost a zákaz diskriminace v rozhodovací
činnosti českých soudů“
Ivo Pospíšil, soudce Nejvyššího správního soudu České republiky
Diskuse
11:00 Ochrana před diskriminací a její vymahatelnost pohledem obětí
Se svými osobními příběhy vystoupí Pavla Špondrová, Marie Wolfová, Karel Lukáš,
Kristina Vaněrková a Kristýna Grundzová.
Moderují: Veronika Bazalová a Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv
Diskuse
12:00 Přestávka na oběd
Promítání vítězného dokumentárního filmu ze soutěže pro studentky a studenty
středních škol Equal.doc
13:00 Antidiskriminační právo u nás a v Evropě (2009–2019) – nejdůležitější milníky,
výzvy do budoucna
zástupce/zástupkyně Evropské komise (v jednání)
Tamás Kádár, zástupce ředitelky, Equinet – European Network of Equality Bodies
Harald Christian Scheu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy
Monika Červíčková, poslankyně Parlamentu České republiky
Jiří Dientsbier, senátor Parlamentu České republiky (v jednání)
Petr Kalla, advokát
Moderují: Veronika Bazalová a Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv
Diskuse
14:45 Ukončení mezinárodní konference
Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv

