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Vás zvou na 

konferenci 
 

Působení ombudsmana k ochraně 
základních práv a svobod  

 

13. prosince 2011 

Jednací sál Senátu ve Valdštejnském paláci 

(vchod A z Valdštejnské ulice) 

 

 

  



POJETÍ  KONFERENCE 

Konference Působení ombudsmana k ochraně základních práv a svobod si klade za cíl představit 
činnost veřejného ochránce práv na poli ochrany práv jednotlivců v situacích a agendách, které jsou 
ombudsmanovi zákonem svěřeny. Tři základní oblasti ombudsmanova působení, tedy ochrana osob 
vůči institucím veřejné správy, ochrana osob omezených na svobodě a ochrana osob před diskriminací, 
budou v rámci jednotlivých bloků představeny jak obecně, tak i na konkrétních kauzách. 
V jednotlivých blocích vystoupí rovněž zástupci z řad poslanců, senátorů a odborné veřejnosti. 

Smyslem konference, která slouží jako připomenutí Dne lidských práv a 20. výročí přijetí Listiny 
základních práv a svobod, je i vést diskusi o stávajících možnostech a rozsahu pravomocí ombudsmana 
v oblasti ochrany osob a jeho zakotvení v ústavním systému České republiky. 

 

PROGRAM KONFERENCE 

úterý 13. prosince 2011 

9:00 – 10:00  Prezence účastníků (vchod z Valdštejnské ulice, recepce A)  

10:00   Zahájení a úvodní příspěvky 

Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR  
Pavel Varvařovský – veřejný ochránce práv  
Jitka Seitlová – zástupkyně veřejného ochránce práv 

 
10:30 – 12:00  I. Blok konference – Veřejná správa  
 

Kateřina Valachová – vedoucí právního odboru Kanceláře veřejného ochránce práv 
Petra Janoušková – právnička Kanceláře veřejného ochránce práv 
Stanislav Polčák – předseda Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP ČR 
Jitka Chalánková – místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku PSP ČR 
Petr Vícha – senátor Parlamentu ČR 

  
 
  Diskuse 
 

12:00 – 13:00  Přestávka na oběd (Jičínský salonek) 

 

13:00 – 14:30  II. Blok konference – Ochrana osob omezených na svobodě 

 
Petra Zdražilová – vedoucí oddělení Kanceláře veřejného ochránce práv 
Miroslav Antl – předseda Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR 
Tomáš Langášek – generální sekretář Ústavního soudu 
Barbora Rittichová – Liga lidských práv a MDAC 
Věra Bechyňová – STŘEP 

 
Diskuse 

 
 
14:30 – 15:00  Přestávka na kávu (Jičínský salonek) 
 
 
 
15:00 – 16:00  III. blok – Diskriminace 



  Michal Čermák – vedoucí oddělení Kanceláře veřejného ochránce práv 
Zdeněk Kühn – soudce Nejvyššího správního soudu 
Anna Hořínová – právnička Kanceláře veřejného ochránce práv 

  Pavla Boučková – Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 
Vítězslav Dohnal – Pro bono aliance  
 
Diskuse 

 
16:00   Závěrečné shrnutí 
   

Pavel Varvařovský – veřejný ochránce práv 
 

 

Organizační informace a pokyny 

 
Organizační informace: 

 Program konference a přihláška k účasti jsou zasílány zejména těm institucím, které ve 
své působnosti vystupují směrem k veřejnému ochránci práv, tedy Parlamentu ČR, 
obcím, krajům, ministerstvům, Úřadu vlády, vybraným nevládním organizacím atp. 

 Přihlásit se lze na konferenci nejpozději do 25.11.2011, a to výhradně na            
e-mailovou adresu badrova@ochrance.cz,  nebo faxem na 542 542 552.       

 Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Bádrová, tel: 542 542 555; Mgr. Filip Glotzmann,  
tel: 542 542 554. 

 Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout obdrženou přihlášku v případě, že počet 
přihlášených převýší celkovou kapacitu 100 účastníků. Vzhledem k omezené kapacitě 
sálu lze přihlásit maximálně 2 osoby z jedné instituce (toto neplatí pro členy 
Parlamentu ČR). 

 Organizátor nezajišťuje ubytování a parkování účastníků konference. 
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