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si Vás dovolují pozvat na

pracovní setkání k prevenci a řešení
sexuálního obtěžování ve služebních úřadech
které se koná dne 28. února 2020
v malém konferenčním sále
Kanceláře veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno
Úřad vlády ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv v loňském roce vydal pro úřady příručku
Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě1, která má napomoci služebním úřadům
v předcházení případům sexuálního obtěžování mezi státními zaměstnanci a zaměstnankyněmi.
V návaznosti na vydání příručky pořádají prakticky zaměřená pracovní setkání pro služební úřady
nebo územní pracoviště služebních úřadů, tentokrát převážně z Jihomoravského kraje.
Cílem tohoto pracovního setkání bude nejprve osvětlit, co se z pohledu práva rozumí sexuálním
obtěžováním, a dále především diskutovat nad praktickými příklady a efektivními způsoby jejich řešení.
V širším smyslu je cílem setkání napomoci profesionálnímu výkonu státní služby minimalizací výskytu
patologických jevů ve vztazích na pracovišti, případně jejich efektivnímu řešení.
Pracovní setkání je určeno především pro vedoucí služebních úřadů a ředitele či ředitelky územních
pracovišť, případně zaměstnance či zaměstnankyně, kteří se prošetřováním takových stížností na úřadě
zabývají.
Účast na pracovním setkání je bezplatná, kapacita je omezená.
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto odkazem:
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do čtvrtka 20. února 2020.
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě, nejvíce dvě osoby na za instituci.
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Höklová (hoklova@ochrance.cz).
Dotazy k programu ráda zodpoví Mgr. Iva Fellerová Palkovská (tel. 542 542 247,
palkovska@ochrance.cz).
1
Dostupné na webových stránkách Úřadu vlády ČR: https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-amuzu/aktuality/prevence-sexualniho-obtezovani-ve-statni-sprave-_-vydani-prirucky-pro-urady-177166/
2
Registrační formulář je umístěn na stránkách www.ochrance.cz v sekci Ombudsmanská akademie.

RÁMCOVÝ PROGRAM
28. února 2020
09:00 – 09:15 Přivítání účastnic a účastníků
Úvodní slovo
09:15 – 10:15 Sexuální obtěžování: právní úprava
Modelové příklady; diskuze, vysvětlení, shrnutí právní úpravy sexuálního
obtěžování
Iva Fellerová Palkovská, Kancelář veřejného ochránce práv
10:15 – 11:00 Mechanismy prevence a důsledky neřešení incidentů
Fiktivní novinový článek o sexuálním obtěžování; otázky k diskuzi
Radan Šafařík, Úřad vlády
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 12:15 Případová studie – řešení konkrétního incidentu
Výpovědi oběti, agresora a svědka incidentu; diskuze
Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv
12:15 – 12:30 Zpětná vazba
Shrnutí závěrů; doporučení do budoucna

