veřejná ochránkyně práv
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
si Vás dovoluje pozvat na kulatý stůl

Podoby spolupráce orgánů inspekce práce
s neziskovými organizacemi
při potírání diskriminace na trhu práce
který se koná dne 12. února 2020
ve velkém konferenčním sále Otakara Motejla
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Sociologické průzkumy dlouhodobě ukazují, že se lidé nejčastěji cítí diskriminováni na trhu
práce. Neziskové organizace lidem pomáhají bránit se proti diskriminaci, orgány inspekce
práce prošetřují, zda se zaměstnavatelé dopouštějí diskriminace. Je proto přirozené, aby měly
prostor potkat se a vyměnit si aktuální poznatky. Například o tom, jak se diskriminace
projevuje v praxi a jak je možné či naopak obtížné diskriminaci v praxi prokázat.
Ombudsman vykročil do dalšího desetiletí svého působení jako národní orgán pro rovné
zacházení. Zatímco v předchozím období se s neziskovými organizacemi a orgány inspekce
práce scházel odděleně, v roce 2020 nabízí nový formát, a to diskusní setkání, jehož průběh
budou facilitovat právničky a právníci Kanceláře veřejného ochránce práv.
Cíle kulatého stolu jsou dva: (1) zvýšit povědomí inspektorátů o aktuálních poznatcích
neziskových organizací o diskriminačních praktikách zaměstnavatelů, (2) zvýšit povědomí
neziskových organizací o právních možnostech a úskalích při dokazování diskriminace orgány
inspekce práce.
Účast na kulatém stole je bezplatná, kapacita je omezená. Občerstvení zajištěno.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pondělí 3. února 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Jana Kvasnicová, právnička odboru rovného zacházení
(tel. 542 542 111, jana.kvasnicova@ochrance.cz).
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Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
12. února 2020
09:30–10:00

Prezence účastnic a účastníků
Dopolední káva a drobné občerstvení

10:00–10:15

Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové
Úvodní slovo generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce
Rudolfa Hahna (bude potvrzeno)

10:15–11:45

PRVNÍ BLOK - Diskriminace v přístupu k zaměstnání
(pracovní inzerce, pracovní pohovory, práce tzv. „na zkoušku“, tvrzené
a skutečné důvody nepřijetí do zaměstnání, dostupnost informací
o komparátorech - časový odstup)
Diskusi mezi orgány inspekce práce a neziskovými organizacemi zajišťují
právničky a právníci Kanceláře veřejného ochránce práv.

11:45–12:30

Přestávka na oběd

12:30–14:00

DRUHÝ BLOK - Diskriminace v průběhu zaměstnání
(rovnost v odměňování, slaďování osobního a pracovního života,
obtěžování a sexuální obtěžování, přiměřená opatření pro osoby
s postižením, kariérní postup, stížnosti a odvetná opatření)
Diskusi mezi orgány inspekce práce a neziskovými organizacemi zajišťují
právničky a právníci Kanceláře veřejného ochránce práv.

14:00–14:15

Přestávka na odpolední kávu a drobné občerstvení

14:15–15:00

TŘETÍ BLOK - Konkrétní podoby spolupráce a výhled do budoucna


Ve kterých případech podezření na diskriminaci je vhodné, aby se
neziskové organizace obracely na orgány inspekce práce s podnětem?



Co by měl ideálně obsahovat písemný podnět orgánu inspekce práce?



Ve kterých případech řešených neziskovými organizacemi nebo
orgány inspekce práce již byla prokázána diskriminace?

Diskusi moderují
zástupce/zástupkyně neziskového sektoru (bude potvrzeno)
zástupce/zástupkyně Státního úřadu inspekce práce (bude potvrzeno)
15:00–15:15

Závěrečné shrnutí

