
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veřejná ochránkyně práv 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

 

si Vás dovoluje pozvat na odborný 
seminář 

Vliv judikatury Soudního dvora 
Evropské unie na 

antidiskriminační právo 

který se koná 

dne 2. prosince 2014 

 

v Sále Otakara Motejla 

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 



 

FINÁLNÍ PROGRAM   

 
 
8:30 – 9:00   Registrace účastníků 
 
9:00 – 9:10 Úvodní slovo Anny Šabatové, veřejné ochránkyně práv  
     
9:10 – 9:25   Zdeněk Kűhn, Nejvyšší správní soud  
   Pojem rovnosti a diskriminace 
 
9:25 – 9:40   Ivana Janoušková, Oddělení rovného zacházení, Kancelář        
      veřejného ochránce práv 
                           Veřejný ochránce práv jako equality body: pět let činnosti veřejného 
   ochránce práv na poli rovného zacházení 
 

Blok I 
 
9:40 – 10:30   Rovnost a (ne)diskriminace: Teoretická východiska zásady 
   rovnosti a její faktické zakotvení v rámci evropského  
   antidiskriminačního práva. 
 
   Moderuje: Dalibor Jílek, Institut mezioborových studií, s.r.o. 
 

Ondrej Hamuľák, Katedra mezinárodního a evropského práva, 
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
Na scénu prichádza Charta – vplyv záväzného katalógu na 
antidiskriminačné právo v EÚ  
 
Martin Smolek, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky 
před Soudním dvorem Evropské unie 
Diskriminace a Listina základních práv Evropské unie v aktuální 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie 
 
Diskuze 

         
10:35 – 10:45  P ř e s t á v k a   n a   k á v u 
 

Blok II 
 
10:45 – 11:35  Judikatura Soudního dvora Evropské unie a rovnost pohlaví: 

Jednota v rozmanitosti?  
 

Moderuje: Jana Kvasnicová, Kancelář veřejného ochránce práv 
 

Vojtěch Pospíšil, Oddělení rovného zacházení, Kancelář veřejného 
ochránce práv 
Ochrana práv LGBTI osob v judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie 



 
Blanka Bednářová, Oddělení rovného zacházení, Kancelář 
veřejného ochránce práv 
Pozitivní opatření vztahující se k diskriminačnímu důvodu pohlaví z 
pohledu judikatury Soudního dvora Evropské unie 
 
Diskuze 
 

11:35 – 12:00  P ř e s t á v k a   n a   o b č e r s t v e n í 
 

12:00 – 12:50  Zdravotní postižení jako diskriminační důvod z pohledu 
Soudního dvora Evropské unie. 

  
 Moderuje: Jana Kvasnicová, Kancelář veřejného ochránce práv 
 

Jiří Šamánek, Oddělení rovného zacházení, Kancelář veřejného 
ochránce práv 
Vymezení pojmu zdravotního postižení v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie 
 
Jana Komendová, Katedra pracovního práva a sociálního 
zabezpečení, Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
Neposkytnutí přiměřeného uspořádání jako forma diskriminace na 
základě zdravotního postižení 
 
Diskuze 

 

Blok III 
 

12:50 - 14:00   Volný pohyb osob jako jádro hospodářské integrace – je 
rozlišování na základě místa pobytu skutečně 
(ne)akceptovatelné?  

 
Moderuje: Marína Urbániková, Fakulta sociálních studií Masarykovy 
univerzity 

 
Filip Křepelka, Katedra mezinárodního a evropského práva, 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity  
Míra přípustnosti rozlišení podle místa pobytu v judikatuře 
Soudního dvora -  školství, zdravotnictví, podnikání, zaměstnání, 
zdanění a další 
 
Jitka Černá, Oddělení sociálního zabezpečení, Kancelář veřejného 
ochránce práv 
Zásada rovného zacházení v judikatuře Soudního dvora Evropské 
unie na základě státní příslušnosti při rozhodování o důchodech 
 
Veronika Bazalová, Oddělení rovného zacházení, Kancelář 
veřejného ochránce práv 



Volný pohyb studentů v Evropské unii – praxe veřejného ochránce 
práv 
 
Diskuze 
 

14:00 – 14:10  P ř e s t á v k a   n a   k á v u   
 

Blok IV 
 
14:10 – 15:30  Soudní dvůr Evropské unie a související procesní aspekty. 
  
 Moderuje:  Ivana Janoušková, Kancelář veřejného ochránce práv 
  

Harald Christian Scheu, Katedra evropského práva, Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
Problematika důkazního břemene v praxi evropského 
antidiskriminačního práva 
 
Martina Jánošíková, Ústav európskeho práva a oddelenie 
medzinarodného práva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 
v Košiciach, Právnická fakulta 
Generálni advokáti Súdneho dvora Európskej únie a zákaz 
diskriminácie na základe veku 
 
Petr Polák, Oddělení rovného zacházení, Kancelář veřejného 
ochránce práv 
Řízení pro porušení Smlouvy ve vztahu k antidiskriminačnímu 
právu aneb Soudní dvůr dohlížející 
 
Diskuze 

 

15:30 Ukončení odborného semináře 
 


