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V České republice žije nezanedbatelné množství lidí, kteří mají mužské i ženské pohlavní znaky 
(intersex lidé). V některých případech nelze jednoznačně určit pohlaví právě narozeného dítěte, 
avšak právní řád vyžaduje bezodkladné zapsání tohoto údaje do příslušných evidencí. Problematika 
intersex dětí a určování jejich pohlaví (včetně souvisejících lékařských úkonů) úzce souvisí 
s garantovanými právy sexuálních menšin, nejlepším zájmem dítěte, právem nebýt mučen 
a podrobován krutému a nelidskému zacházení, právem na ochranu zdraví a v neposlední řadě 
i právem na soukromý a rodinný život. Současná doba přináší stále více informací o životech 
konkrétních intersex lidí a související problematika se na mezinárodním poli stává diskutovaným 
lidskoprávním tématem. 26. říjen se ve světě považuje za Den povědomí o intersex lidech a 8. listopad 
jako Den solidarity s intersex lidmi. 

Prostor mezi těmito významnými dny by veřejná ochránkyně práv ráda využila k otevření diskuse 
nad aktuálními poznatky týkajícími se situace intersex dětí a možnostmi řešení souvisejících 
problémů. Vhodnou platformou pro diskusi bude právě tento kulatý stůl určený především 
zástupcům z řad praktikujících lékařů, právníků, kteří se zabývají související lidskoprávní 
problematikou, lékařských etiků, sociologů, představitelů ústředních orgánů státní správy, 
neziskových organizací, ale i samotných intersex lidí. 

Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. 

Občerstvení včetně oběda je zajištěno. Jednacím jazykem kulatého stolu je čeština.  

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem: 
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 25. října 2019. 

Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. Jakékoliv specifické potřeby (např. dietní 
stravování, asistence apod.) uvádějte prosím do registračního formuláře (kolonka „Specifické 
požadavky související se zdravotním stavem“). 

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

Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. Karel Suda (tel. 542 542 345, suda@ochrance.cz). 

                                                        
1  Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM2 
 

4. listopadu 2019 
 

09:30–10:00 Registrace účastnic a účastníků 

10:00–10:30 Přivítání účastnic a účastníků 

Intersex děti  - čí zájmy a práva se střetávají? Česká a zahraniční situace 

úvodní příspěvek Karla Sudy a Anny Kateriny Vintrové (Kancelář veřejného 
ochránce práv) 

10:30–11:30 Diskusní blok I 

Aktuální situace intersex dětí v ČR z pohledu praktikujících lékařů  

11:30–11:45 Přestávka na kávu a občerstvení  

11:45–12:30 Diskusní blok II 

Aktuální situace intersex dětí v ČR z pohledu práva a etiky 

 současné psané právo v ČR a v zahraničí 

 aktuální intepretace garantovaných lidských práv 

 role soft law 

 pohled lékařské etiky 

12:30–13:15 Přestávka na oběd  

13:15–13:45 Vlastní zkušenosti a poznatky intersex lidí a podporujících spolků 

13:45–14:45 Diskusní blok III 

Jaká by měla být právní úprava a praxe v ČR ve vztahu k intersex dětem? 
Co je třeba zachovat a co změnit? 

14:45–15:00 Zakončení diskuse a závěrečné shrnutí  

 

 

                                                        
2  Pořadatelé si vyhrazují právo program kulatého stolu upravit, především v závislosti na profesním složení 
registrovaných účastnic a účastníků. 


