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INSTITUCIONÁLNÍ ARCHITEKTURA 
OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ

Více v Equality Bodies as part of the National Institutional Architecture for Equality (2014)

http://www.equineteurope.org/The-Bigger-Picture-Equality-Bodies-as-part-of-the-National-Institutional

EQUALITY 
BODY

JEDNOTLIVEC

ÚŘADY

MEZINÁRODNÍ

ORGANIZACE

PARLAMENT
SOUKROMÉ 

OSOBY

SOUDY

NGO

http://www.equineteurope.org/The-Bigger-Picture-Equality-Bodies-as-part-of-the-National-Institutional


FORMY SPOLUPRÁCE

5Fotografie obsažené v prezentaci jsou staženy z webu https://unsplash.com/. 

Memoranda 

se čtyřmi 
správními úřady

(SÚIP, ČŠI, ČOI, 
ČSÚ)

Pravidelné kulaté 
stoly v KVOP

Bilaterální setkání 
VOP s vedoucími 
správních úřadů

https://unsplash.com/


FORMY SPOLUPRÁCE
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Tematická 
setkání k 
vybraným 

problémům 

Projektová 
spolupráce

Vzdělávání 
úředníků a 

úřednic



Role inspekčních 
orgánů v potírání 
diskriminace je 
nezastupitelná.

JÁDRO OMBUDSMANSKÉ ČINNOSTI
ŠETŘENÍ INDIVIDUÁLNÍCH PODNĚTŮ
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Možnosti VOP v oblasti rovného zacházení

Trend v činnosti VOP – lidé jsou stále častěji odesíláni k 
inspekčním orgánům

VOP prošetřuje, jak inspekční orgán věc vyřídil a jak posoudil 
namítanou diskriminaci.

Zprávy a stanoviska jsou v Evidenci stanovisek ochránce. 

https://eso.ochrance.cz/Vyhledavani/Search


POČET ZPRÁV VOP 2009 – 2019

8Zdroj: interní evidence stanovisek ochránce (ESO)
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NEJDŮLEŽITĚJŠÍ STANOVISKA VOP
VE VZTAHU K ÚŘADŮM  
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15 standardů pro 
kontrolu rovného 

zacházení na 
pracovišti

5112/2014/VOP

Zákaz vstupu 
kočárků do 
prodejny

6899/2015/VOP

Posuzování 
sexismu v reklamě 

a metodické 
vedení MPO

2024/2017/VOP

http://kvopap:81/KVOPEsoSearch/Vyhledavani/Search
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5650
http://kvopap:81/KVOPEsoSearch/Vyhledavani/Search


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ STANOVISKA VOP
VE VZTAHU K ÚŘADŮM 
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Prošetřování 
šikany v 

žákovských 
kolektivech
3653/2017/VOP

Dozor nad pravidly 
pro přidělování 
obecních bytů

5275/2016/VOP

Nízká pokuta za 
diskriminační 

nabídku bydlení

4006/2015/VOP

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5650
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5650
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/5650


VÝZKUMY 2009 - 2019

11Výzkumy jsou dostupné zde https://www.ochrance.cz/diskriminace/vyzkum/. 

Vzdělávání
• Společné vzdělávání romských a  neromských dětí (2018)
• Etnické složení žáků bývalých zvláštních škol (2012)
Práce a zaměstnání
• Slaďování pracovního, osobního a rodinného života na 

ministerstvech (2017)
• K projevům diskriminace v pracovní inzerci (2011)
Zboží a služby
• Dostupnost finančních služeb pro seniory (2013)
Zdravotní péče
• Poskytování zubní péče lidem s postižením (2018)
Ostatní
• Uzavírání registrovaného partnerství (2016)

https://www.ochrance.cz/diskriminace/vyzkum/


DOPORUČENÍ 2009 - 2019
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Doporučení jsou dostupná v ESO, případně na odkazu https://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/. 

Vzdělávání
• Povinné předškolní vzdělávání (75/2018/DIS)

• Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání (25/2017/DIS)

• Rovný přístup k povinné školní docházce (14/2017/DIS)

Zboží a služby
• Cenové rozlišování (158/2010/DIS)

• Přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor (31/2010/DIS)

Práce a zaměstnání
• Požadavek výpisu z rejstříku trestů jako určující kritérium pro přijetí do 

zaměstnání (30/2010/DIS)

• Cizojazyčná pracovní inzerce (1/2015/DIS)

• Odmítání uchazečů o zaměstnání a diskriminace z důvodu majetku 
(39/2018/DIS)

https://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/


VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ A ÚŘEDNIC

• pozvání k pravidelným setkáním

• projekt Společně k dobré správě

• dohoda mezi VOP a úřady 

Příklady

OIP – přístup k zaměstnání

MO – setkání ke Dni lidských práv

ČŠI – rovný přístup ke vzdělávání

MV – styční důstojníci pro menšiny

GFŘ – diskriminace ve služebním 
poměru

ÚV – implementační struktura ESIF 
fondů
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POKRAČUJME V DOSAŽENÉ ÚROVNI
SPOLUPRÁCE



3 VÝZVY DO BUDOUCNA
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k plenární diskusi…

Aplikujme správně 
antidiskriminační 

zákon!!!

Sbírejme kvalitně 
data o 

podnětech!!!

Dodejme rovnému 
zacházení konkrétní 

obrysy i uvnitř 
správního úřadu!!!



SLEDUJTE NAŠI ČINNOST!
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http://www.ochrance.cz

http://eso.ochrance.cz/

www.facebook.com: Veřejný ochránce práv – ombudsman

www.twitter.com/ochranceprav

https://www.instagram.com/verejny.ochrance.prav/

http://www.ochrance.cz/
http://eso.ochrance.cz/
http://www.twitter.com/ochranceprav
https://www.instagram.com/verejny.ochrance.prav/


KONTAKTY
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Petr Polák
tel. 542 542 374
polak@ochrance.cz

DĚKUJI 
ZA POZORNOST

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

mailto:polak@ochrance.cz

