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Základní informace 
 
Veřejná ochránkyně práv se v rámci své působnosti jakožto orgánu pro rovné 
zacházení (v angličtině tzv. equality body) zabývá problematikou diskriminace a 
pomoci obětem diskriminace. V tomto ohledu je tradiční ombudsmanská činnost 
ochránkyně, která spočívá v ochraně osob před nedobrou správou, doplněna o další 
téma. Jednou z nejdůležitějších oblastí, v níž je diskriminace zakázána, je oblast práce 
a zaměstnání. 
Téma slaďování osobního a pracovního života se diskutuje především v souvislosti 
pracovního uplatnění žen matek a jejich celkového postavení na trhu práce. O 
slaďování osobního a pracovního života však mají zájem i další skupiny osob. Dalo 
by se říci, že se týká všech skupin osob, které mají zájem svůj rodinný a pracovní 
život optimálně skloubit. Nedostatečná opatření podporující slaďování osobního a 
pracovního života, ať už legislativní opatření nebo opatření přijímaná jednotlivými 
zaměstnavateli, mohou vést ke znevýhodnění příslušníků a příslušnic některých 
skupin osob, a tak i k jejich diskriminaci. Zranitelnými a potenciálně 
diskriminovanými jsou především ti, kteří pečují o závislé osoby – děti, osoby se 
zdravotním postižením, seniory a seniorky. 
Jakým způsobem by se dalo napomoci přijímání jednotlivých opatření, jejichž účelem 
je podpora slaďování osobního a pracovního života? Jsou opatření aplikovaná 
v jiných evropských zemích použitelná i na situaci v České republice? Měl by v této 
oblasti zasahovat stát, nebo by měl nechat na zaměstnavatelích, aby sami zvolili 
přístup, jakým k tomuto problému přistoupí? Jakým způsobem celou situaci ovlivní 
přijetí zákona o dětské skupině? Jaké hlavní překážky brání zaměstnavatelům 
v přijímání slaďovacích opatření? Diskuse nad těmito otázkami bude cílem 
konference. 
 
Konference je rozdělena do dvou částí. První den proběhne plenárně. Vystoupí 
přední čeští i zahraniční odborníci věnující se oblasti slaďování soukromého a 
pracovního života. Druhý den konference bude v úvodu probíhat plenárně a poté 
formou workshopů nad tématy slaďování ve vědě, možnosti a praxe zaměstnavatelů 
při zavádění slaďovacích opatření a slaďování a rovné příležitosti. Paralelně 
proběhne setkání představitelů vybraných ombudsmanských institucí a 
antidiskriminačních orgánů nad tématem rovné zacházení a slaďování. 
 
Přihlašování na konferenci probíhá pomocí elektronického formuláře dostupného 
zde: http://www.ochrance.cz/no_cache/spolecne-k-dobre-sprave/konference-
seminare-a-kulate-stoly/ a bude otevřeno do 16. října 2014. Kapacita konferenčního 
sálu i míst na workshopech je omezená, proto si pořadatel vyhrazuje zájemce z 
důvodu naplnění kapacity odmítnout. 
 
Účast na konferenci je bezplatná. Během konference bude zajištěno tlumočení 
z češtiny/slovenštiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny. 
 
Upozorňujeme, že Kancelář účastníkům konference nemůže zajistit parkování.  
 
 

http://www.ochrance.cz/no_cache/spolecne-k-dobre-sprave/konference-seminare-a-kulate-stoly/
http://www.ochrance.cz/no_cache/spolecne-k-dobre-sprave/konference-seminare-a-kulate-stoly/
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PROGRAM KONFERENCE 

 

23. října 2014 
 
9:00 – 9:30 Registrace účastníků a účastnic 
 
9:30 – 9:55  Úvodní slovo:  Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv, Zuzana 

Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku, Kateřina 
Valachová, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka 
Sekce Legislativní rady vlády 
 
9:55 – 10:40  
II. Plenární sekce: Slaďování osobního a pracovního života na evropské úrovni 
 
Moderátorka: Barbara Havelková (Oxford University) 
 
Maurizio Mosca (European Institute for Gender Equality), Steven Saxonberg (Dalarna 
University) 

 
10:40 – 10:55 Přestávka na kávu 
 
10:55 – 12:25 
II. Plenární sekce: Slaďování osobního a pracovního života na evropské úrovni – 
pokračování 
 
Moderátorka: Barbara Havelková (Oxford University) 
 
Agnes Uhereczky (Confederation of Family Organisations in the European Union - 
COFACE), Jean-Marie Jungblut (European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions - Eurofound), Dana Kovaříková (Zastoupení Evropské komise v České 
republice) 
 
III. Plenární sekce: Slaďování osobního a pracovního života v jednotlivých zemích 
– pohled institucí pro rovné zacházení a ombudsmanských institucí 
 
Moderátor: Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv) 
 
Ilaria Volpe (EQUINET - the European Network of Equality Bodies, Belgie), Tiago 
Pereira (Commission for Equality in Labour and Employment  - CITE, Portugalsko), 
Sabine Wagner (Ombud for Equal Treatment, Rakousko) 
   
12:25 – 13:25 Přestávka na oběd/ Tiskový brífink     
 
13:25 – 14:25 
III. Plenární sekce: Slaďování osobního a pracovního života v jednotlivých zemích 
– pohled institucí pro rovné zacházení a ombudsmanských institucí - pokračování 
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Moderátor: Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv) 
 
Andrea Mesárošová (Kancelária verejného ochrancu práv, Slovensko), Lóránt Csink 
(Office of the Commissioner of Fundamental Rights, Maďarsko), Anna Mazurczak (Office 
of the Human Rights Defender, Polsko) 
 
14:25 – 14:40 Přestávka na kávu  
 
14:40 – 16:10 
IV. Panelová diskuse: Praxe zaměstnavatelů a zaměstnavatelek aplikujících 
opatření zaměřená na slaďování osobního a pracovního života 
 
Moderátorka: Jana Kvasnicová (Kancelář veřejného ochránce práv) 
 
Michaela Kadeřábková (GE Money Bank); Václav Mach (Microsoft); Ivana Hlochová 
(Průmstav); Lucia Zachariášová (Úřad vlády České republiky); Tomáš Dombrovský 
(LMC)   
 
 
Ukončení prvního dne konference, pozvání na druhý den konference. 
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24. října 2014 
 
9:00 – 9:15 Přivítání účastníků a účastnic druhého dne konference 
 
9:15 – 10:00 I. Sběr dat o úrovni slaďování osobního a pracovního života 
Marek Řezanka (Český statistický úřad), Lenka Formánková (Sociologický ústav 
Akademie věd ČR) 
 
10:00 – 10:15 Přestávka na kávu 
 
10:15 – 13:00 II. Workshopy 
 
1. Slaďování ve vědě – diskuse nad překážkami, které mohou bránit rodičům či 
jiným pečujícím osobám v uplatnění v oblasti vědy 
pracovní jazyk: čeština; místnost: Tiskové středisko 
 
Moderátorky: Marcela Linková (Sociologický ústav Akademie věd ČR), Kateřina 
Lišková (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity), Irena Smetáčková 
(Pedagogická fakulta Karlovy univerzity) 
  
Mají ženy dostatečné možnosti pro sladění svého osobního života a uplatnění v 
oblasti vědy? Je možné optimálně skloubit rodičovství a čerpání prostředků z 
grantů? Je možné se účinně bránit neprodloužení pracovního poměru vědeckých 
pracovníků a pracovnic, který skončil v době čerpání rodičovské dovolené? Jak 
genderová kultura a genderové stereotypy ovlivňují uplatnění žen ve výzkumných a 
výzkumně-vzdělávacích institucích? Jakou formu podpory by bylo možné nabídnout 
rodičům, aby se mohli uplatnit v oblasti vědy? Přijďte diskutovat o možných 
řešeních těchto otázek. 
 
 
2. Zaměstnavatelé pro slaďování – možnosti a praxe zaměstnavatelů při zavádění 
slaďovacích opatření 
pracovní jazyk: angličtina, čeština (tlumočení zajištěno); místnost: Konferenční sál 
Otakara Motejla 
 
Moderátoři: Lukáš Talpa (Liga otevřených mužů), Jana Kvasnicová (Kancelář veřejného 
ochránce práv) 
 
Jakým způsobem zaměstnavatelé podporují slaďování rodinných závazků a 
pracovních povinností svých zaměstnanců? S jakými problémy se musí potýkat 
zaměstnavatelé nabízející flexibilní formy zaměstnání? Za jakých okolností je možné 
vykonávat práci na dálku a jaké komplikace to může zaměstnavatelům přinést? Mají 
zaměstnavatelé motivaci zřizovat zařízení pro hlídání dětí? Změní se situace po 
přijetí zákona o dětské skupině? Je česká legislativa vhodně nastavena pro podporu 
slaďování osobního a pracovního života? Přijďte se zapojit do panelové diskuse 
zaměstnavatelů a organizací snažících se o podporu slaďování osobního a 
pracovního života. 
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3. Slaďování a rovné příležitosti 
pracovní jazyk: čeština; místnost: Malý konferenční sál 
 
Moderátorky: Barbara Havelková (Oxford University), Linda Sokačová (Alternativa 
50plus) 
 
Workshop se zaměří na vztahy mezi diskriminací v odměňování a v zacházení, a 
slaďováním práce a péče. Bude veden interaktivní formou. Diskutovány budou 
například následující otázky: Jaké jsou negativní dopady péče o děti v zaměstnání a 
na trhu práce? Dochází k diskriminaci zaměstnanců, kteří slaďují práci a péči? Ve 
kterých situacích a jak jí předcházet? 
 
 
4. Co mohou instituce pro rovné zacházení a ombudsmanské instituce dělat pro 
lepší slaďování rodinného a pracovního života? Výzvy a poučení. 
Uzavřený workshop pro pozvané zahraniční hosty. 
pracovní jazyk: angličtina; místnost: Oválná pracovna 
 
Moderátor: Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv) 
 
Podle čl. 20 Směrnice 2006/54/ES mají instituce pro rovné zacházení především 
poskytovat nezávislou pomoc obětem diskriminace, realizovat studie a vydávat 
doporučení. Ombudsmanské instituce často prošetřují orgány veřejné správy v 
oblasti sociální politiky a zaměstnanosti.  Jak se jim daří naplňovat úkoly vyplývající 
z evropského a vnitrostátního práva? V čem spatřují největší překážky v prosazování 
slaďování? Jak mohou situaci změnit a mají k tomu potřebné zdroje a právní 
nástroje? Workshop určený pracovníkům ze zmíněných institucí poslouží ke sdílení 
jejich zkušeností z oblasti slaďování. Cílem workshopu je vytvořit strategické 
doporučení, jak by měly tyto instituce postupovat za účelem prosazování genderové 
rovnosti a dobré veřejné správy. 
 
13:00 – 14:00 Přestávka na oběd  
 
14:00 – 15:00 III. Výstupy z workshopů, shrnutí, diskuze a ukončení konference  
 
 
 
 
 
 
 


