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Na letošním šestém kulatém stole by veřejná ochránkyně práv ráda diskutovala hned o třech důležitých 
tématech. 
 
Prvním z nich je užívání antidiskriminačního zákona ve výstupech inspekčních orgánů. Zdá se, že ani po téměř 
devíti letech od účinnosti antidiskriminačního zákona, nejsou inspekční orgány v jeho používání jednotné. 
Zatímco některé orgány zmíněný zákon a instituty v něm obsažené pravidelně využívají, jiné se k jeho aplikaci 
uchylují spíše sporadicky. Naším cílem je, aby se antidiskrimiční zákon stal předpisem, jehož dodržování inspekční 
orgány kontrolují pravidelně a argumentují jím v kontrolních protokolech či správních rozhodnutích. Chceme 
společně hledat způsob, jak toto přání změnit ve skutečnost. 
 
Druhým tématem je právní postavení trans lidí v kontextu změny pohlaví. Již delší dobu se diskutuje o povinné 
sterilizaci trans osob, bez níž nelze úředně změnit pohlaví. V roce 2017 Evropský soud pro lidská práva 
ve francouzském případu rozhodl, že uvedená podmínka odporuje Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 
svobod. S tím souvisí i právní úprava v některých oblastech, která specifickou situaci trans lidí po změně pohlaví 
dostatečně nereflektuje. Zejména právní předpisy na úseku vysokého školství nijak nereflektují možnost vydání 
nového vysokoškolského diplomu v případě změny pohlaví absolventa, který již dříve diplom obdržel. Dále se 
translidé dostávají do náročné situace v oblasti podnikání, poněvadž jsou na základě zákona ve veřejné části 
živnostenského rejstříku dostupné historické údaje o těchto osobách, především jejich původní jméno. Zůstává 
tak pro spotřebitele a další osoby na první pohled patrné, že konkrétní živnostník prošel změnou pohlaví. 
Na kulatém stole chceme nabídnout prostor pro další diskusi mezi dotčenými resorty a vyřešit některé praktické 
otázky související se změnou dotčených právních úprav.  
 
Třetím tématem je ochrana migrujících pracovníků – občanů EU – a jejich rodiných příslušníků  
před diskriminací. V praktickém workshopu nabídneme inspekčním orgánům modelové případy, s nimiž se 
mohou setkat při řešení podnětů v této nové oblasti. 
 
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. V případě zájmu se prosím registrujte 
prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději  
do 4. května 2018. Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 
 
Organizaci zajišťuje Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Dotazy k programu rád zodpoví Petr Polák (tel. 542 542 374, polak@ochrance.cz). 
Občerstvení zajištěno.  

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

16. května 2018 
 

09:30 – 10:00 Registrace účastnic a účastníků 

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

velký konfereční sál Otakara Motejla 

10:15 – 10:45 Rok 2017 v antidiskriminačních souvislostech 

Jana Mikulčická, Hana Brablcová 

velký konferenční sál Otakara Motejla 

10:45 – 11:00 Přestávka na kávu 

11:00 – 12:30 Diskusní skupiny 

Užívání antidiskriminačního zákona inspekčními orgány 

Veronika Bazalová, Jana Kvasnicová, Eva Nehudková 

malý konferenční sál 

určeno zejména pro Státní úřad inspekce práce, Českou obchodní inspekci, Českou 
školní inspekci, Českou národní banku a další zájemce 

Právní postavení trans lidí v kontextu změny pohlaví – 1. část 

Karel Suda, Petr Polák 

tiskové středisko 

určeno zejména pro Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

13:15 – 14:45 Workshop: Státní příšlušnost jako nový diskriminační důvod 

Iva Fellerová Palkovská, Veronika Bazalová 

malý konferenční sál 

určeno zejména pro Státní úřad inspekce práce, Českou obchodní inspekci, Českou 
školní inspekci, Českou národní banku a další zájemce 

Právní postavení trans lidí v kontextu změny pohlaví – 2. část 

Karel Suda, Petr Polák 

tiskové středisko 

určeno zejména pro Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo zdravotnictví 
a Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy 

14:45 – 15:15 Závěrečné shrnutí a doporučení 

velký konfereční sál Otakara Motejla  
 


