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si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář a zahradní slavnost 

Kam kráčíš, equality body? 

který se koná dne 13. června 2019 
 

ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

V roce 2009 svěřil zákonodárce veřejnému ochránci práv nelehký úkol: prosazovat právo na rovné 
zacházení a chránit osoby před diskriminací. Vzniklo tak malé oddělení, které začalo poskytovat 
metodickou pomoc obětem diskriminace, vydávat doporučení, provádět výzkumy a komunikovat 
s kolegy a kolegyněmi v zahraničí. To vše pod taktovkou prvního ombudsmana Otakara Motejla. 
Od té doby se u pomyslného kormidla vystřídali všichni dosavadní ochránci a jejich zástupci. 
Z oddělení se v mezidobí stal 13 členný odbor a o některých diskriminačních případech se vedly 
bouřlivé celospolečenské diskuse.  

Po deseti letech nastal příhodný okamžik na chvíli se zastavit, zavzpomínat a říct si, co skvěle 
fungovalo a co bychom měli zlepšit. Zvláště za situace, kdy mezinárodní organizace v roce 2018 
vyzvaly evropské státy k posílení orgánů pro rovné zacházení prostřednictvím svého soft law, je 
odborná diskuse o stávajících pravomocích a přínosu ochránce na úseku antidiskriminace více než 
potřebná. 

Přijměte proto pozvání na setkání všech bývalých a současných zaměstnankyň a zaměstnanců 
equality body a také osob, organizací a institucí, s nimiž nás pojí dlouholeté partnerství. Bude nám 
ctí představit a pokřtít nový sborník stanovisek ochránce k problematice diskriminace a oslavit 
deset let barvité spolupráce. 

Účast na odborném semináři a zahradní slavnosti je bezplatná a podmíněná předchozím 
pozváním ochránkyně. Občerstvení zajištěno. 
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do 15. května 2019. Každého účastníka či 
účastnici prosím registrujte jednotlivě. V poznámce pro lektora uveďte, zda se účastníte 
odborné i společenské části odpoledne. 

Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz). 
Dotazy k odborné části programu rád zodpoví Petr Polák (tel. 542 542 374, 
petr.polak@ochrance.cz). 
Společenskou část programu má na starosti Markéta Lavrinčíková (tel. 542 542 367, 
marketa.lavrincikova@ochrance.cz).   

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

13. června 2019 
 

13:00 – 13:30 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Anny Šabatové, veřejné ochránkyně práv 

13:30 – 14:30 Standardy pro orgány rovného zacházení  

Moderuje Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv 

Proč potřebujeme Standardy pro orgány rovného zacházení? 

Dalibor Jílek - Paneurópska vysoká škola, Právnická fakulta UP, člen 
Evropské komise proti rasismu a intoleranci – ECRI (2002 – 2017) 

Equinet a jeho cesta za evropskými standardy 

zástupce/zástupkyně Equinet – European Network of Equality Bodies 

Ombudsman a Doporučení Evropské komise  

Jakub Tomšej - Právnická fakulta UK, European network of legal experts 
in gender equality and non-discrimination  

Česká reakce na evropské soft law 

zástupce/zástupkyně Ministerstva spravedlnosti (TBC) 

Diskuse 

14:30 – 14:45 Přestávka 

14:45 – 16:00 10 let na cestě k férovosti - ambice, partnerství a milníky 

Moderuje Petra Zdražilová, Kancelář veřejného ochránce práv  

Ombudsman(ka) a genderová rovnost 

Kristina Koldinská - Právnická fakulta UK, European network of legal 
experts in gender equality and non-discrimination 

Litigace diskriminačních případů 

Veronika Ježková – Pro bono aliance 

Vzdělávání romských dětí v souvislostech 

Štěpán Drahokoupil – Nadace Open Society Fund Praha  

A zase ten…šátek! 

Daniel Bartoň – Evangelická teologická fakulta UK 

16:15 – 16:45 Přestávka – organizovaná prohlídka přístavby budovy Kanceláře s Pavlem 
Pořízkem, vedoucím Kanceláře veřejného ochránce práv 



16:45 – 17:30 Představení a křest sborníku stanovisek ochránce „Diskriminace“ 

Moderuje Marie Novotná, Wolters Kluwer ČR 

Jak ochránce přispěl k poznání antidiskriminačního zákona? 

Jana Kvasnicová, Eva Nehudková - Kancelář veřejného ochránce práv 

Kauzy ochránce a soudní moc – krátké postřehy 

Kateřina Šimáčková - Ústavní soud ČR 

Jiří Šopek - Okresní soud v Ostravě 

17:30 – 21:30 Zahradní slavnost 

Na co všechno se můžete těšit? 

lidské bingo, gastrofotokoutek, výlet do Argentiny, políbení orientální 
poezie, ochutnávka hroznového likéru, rychlokurz českého znakového 
jazyka, automasáž 

 


