
 

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 

veřejná ochránkyně práv 
 

si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl 
 

Společně proti diskriminaci 
 

který se koná 

dne 23. května 2017 
 

ve velkém konferenčním Sále Otakara Motejla  

Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

 

Spolupráce ochránkyně s ústředními, dozorovými a inspekčními orgány je klíčovým prvkem 
v prosazování práva na rovné zacházení. Tradičního kulatého stolu, který se letos koná 
již po páté, se účastní zástupci a zástupkyně nejrůznějších orgánů veřejné správy, které se 
zabývají ochranou před diskriminací. 

Odborná diskuse se povede nad následujícícími palčivými tématy: obtěžování a nerovné 
odměňování ve státní službě a ozbrojených silách, efektivní ochrana spotřebitele 
před diskriminací, prostorová segregace ve vzdělání, přístup osob s mentálním postižením 
a osob nakažených virem HIV ke zdravotní péči. 

Letos poprvé jsou na kulatý stůl zváni také zástupci a zástupkyně Ministerstva vnitra, 
Ministerstva obrany, Policejního prezidia, České lékařské komory, České stomatologické 
komory a vybraných krajských úřadů – odborů zdravotnictví.  

Účast na kulatém stole je bezplatná.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 12. května 2017. 
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.  

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 

Občerstvení zajištěno. 

  

                                                        
1 Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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FINÁLNÍ PROGRAM 

23. května 2017 

09:30 – 10:00 Registrace účastníků a účastnic 

10:00 – 10:15 Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové 

10:15 – 10:45 (Anti)Diskriminace. Kde jsme? A kam kráčíme?  

Petr Polák (Kancelář veřejného ochránce práv) 

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 12:30 Diskuse ve skupinách I 

 Obtěžování a nerovné odměňování – malý konferenční sál 

Moderují: Petr Polák a Veronika Gabrišová (Kancelář veřejného ochránce práv) 

Zúčastní se Ministerstvo vnitra – sekce státní služby, Ministerstvo obrany, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Státní úřad inspekce práce, Ministerstvo 
dopravy, Ministerstvo financí, Úřad vlády 

 Efektivní ochrana spotřebitele před diskriminací – oválná pracovna 

Moderují: Jana Kvasnicová a Barbara Kubátová (Kancelář veřejného ochránce 
práv) 

Zúčastní se Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce, Česká 
národní banka, Český telekomunikační úřad 

 Prostorová segregace ve školství – tiskové středisko 

Moderují: Veronika Bazalová a Jana Mikulčická (Kancelář veřejného ochránce 
práv) 

Zúčastní se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra – 
odbor dozoru a kontroly, Česká školní inspekce, Úřad vlády - odbor pro sociální 
začleňování 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

13:15 – 14:45 Diskuse ve skupinách II (dokončení) 

14:45 – 15:15 Závěrečné slovo, shrnutí, poděkování 
 


