
Přivítání a úvodní slovo 

Mgr. Monika Šimůnková 

Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2002 úspěšně složila 

advokátní zkoušku a působila v řadě právnických kanceláří. V letech 2004 – 2010 pracovala 

jako právnička a zástupkyně ředitelky Nadace Naše dítě. Je také zakladatelkou Linky právní 

pomoci Nadace Naše dítě, za níž obdržela společně s nadací v roce 2006 cenu Právník roku 

v kategorii rodinné právo. V roce 2011 byla jmenována zmocněnkyní vlády pro lidská práva. 

Tuto funkci vykonávala takřka tři roky a věnovala se zejména problematice sociálního 

vyloučení, ochraně dětí, seniorů, lidí s postižením a národnostním menšinám. Zaměřila se 

též na oblast školství, zajímala se o vězeňství a práva lidí v zařízeních, v nichž dochází 

k omezení svobody. V roce 2014 získala podruhé cenu Právník roku, tentokrát v kategorii 

občanská a lidská práva. V letech 2016 – 2018 působila jako poradkyně ministrů školství 

mládeže a tělovýchovy pro oblasti společného vzdělávání a souvisejících témat. V současné 

době je členkou Výboru pro práva dítěte při Radě vlády pro lidská práva, pracovní skupiny 

k porodnictví při Radě vlády pro rovnost žen a mužů a zapojila se do aktivity na podporu 

přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných žen. V souvislosti s ochranou práv 

dětí v soudních řízeních a větší podporou rodiny se podílí na snahách o zlepšení podmínek 

rodinněprávního a opatrovnického soudnictví, a to i v souvislosti s postavením osob 

omezených ve svéprávnosti.  

 

Ing. Radka Maxová 

Byla zvolena poslankyní Evropského parlamentu v květnu 2019. Stala se členkou Výboru 

pro zaměstnanost a sociální věci a náhradním členkou ve Výboru pro kulturu a vzdělávání 

a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Mimo výbory je také spolupředsedkyní 

parlamentní meziskupiny pro práva lidí se zdravotním postižením, členkou meziskupiny 

pro práva LGBTI komunity a meziskupiny pro práva dětí a sítě CRPD (Úmluva OSN o právech 

osob s postižením). Co se týče vztahů s třetími zeměmi, je členkou delegace EU pro státy 

Karibiku, Afriky a Tichomoří a delegace ve výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko. 

V říjnu 2020 odešla z hnutí ANO, jež pomáhala zakládat. Hnutí se podle ní v posledních letech 

odklonilo od původních idejí a začaly převládat marketingové zájmy nad zájmy občanů ČR. 
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Diskutující v první bloku „Autonomie a rozhodování“ 

JUDr. Vít Alexander Schorm 

V roce 1998 získal diplom z pokročilých studií v oblasti srovnávacího veřejného práva 

evropských států na Université de Paris II – Panthéon-Sorbonne. V roce 2000 složil doktorát 

na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 1996–98 byl poradcem předsedy 

Nejvyššího soudu Otakara Motejla, poté působil až do roku 2000 jako vedoucí kanceláře 

místopředsedy vlády Pavla Rychetského. Následně absolvoval francouzskou École nationale 

d’administration. Od roku 2002 pracuje jako vládní zmocněnec pro zastupování 

před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. 

 

Mgr. Zuzana Durajová 

Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a momentálně je na doktorandském 

studiu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala 8 let v Lize lidských práv, kde se 

věnovala zejména právům lidí s psychosociálním a mentálním postižením na autonomii, 

osobní svobodu či vzdělání. V KVOP se věnuje zejména problematice opatrovnictví. V této 

oblasti také vzdělává opatrovníky nebo neziskové organizace. Spolupracuje také s 

Ministerstvem zdravotnictví na vytváření analýz a legislativních doporučení v rámci Reformy 

péče o duševní zdraví. 

 

JUDr. Pavel Kotrady 

Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na které složil i rigorózní 

zkoušku. Od roku 2010 soudcem, od roku 2015 místopředseda a od roku 2019 předseda 

Okresního soudu ve Vsetíně. Lektor Justiční akademie v oblasti opatrovnického soudnictví 

a v oblasti výuky budoucích vyšších soudních úředníků. Autor řady článků v této oblasti, 

zejména na téma svéprávnost. Člen autorského kolektivu IV. svazku komentáře 

k občanskému zákoníku vydávanému nakladatelstvím Leges. 
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Diskutující v druhém bloku „Člověk s postižením jako člen 

společnosti“ 

Mgr. Martina Grochová, Ph.D. 

Vystudovala Právnickou fakultu v Brně, kde také získala doktorát z ústavního práva. 

V současnosti studuje program MSt in International Human Rights Law na univerzitě 

v Oxfordu. V minulosti pracovala jako právnička na Nejvyšším soudě, Ústavním soudě 

a Evropském soudě pro lidská práva. V současnosti působí jako odborná asistentka 

na Právnické fakultě v Olomouci a jako odborná garantka grantového projektu Justiční 

akademie zaměřeného na zlepšení přístupu zranitelných skupin ke spravedlnosti. Ve své 

publikační a přednáškové činnosti se věnuje lidským právům, zejména pak dětským právům, 

a prolnutí lidských práv a rodinného práva. 

 

Mgr. Jiří Černý 

Člen poradního orgánu veřejného ochránce práv. Jako člověk s těžkým zrakovým postižením 

se dlouhodobě zasazuje o práva lidí s postižením. Je právníkem a externím doktorandem 

Katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy. V připravované disertační práci se zaměřuje na analýzu a návrhy změn české právní 

úpravy zaměstnávání lidí s postižením. Osvětě se věnuje od roku 2007, z toho od roku 2013 

na aktivní profesní a akademické úrovni i publikační úrovni. Od roku 2018 je právníkem 

odborného sociálního poradenství pod organizací Quip, kde především zastupuje lidi 

s psychosociálním postižením v řízeních týkajících se svéprávnosti. Mimo Quip se věnuje 

například univerzálnímu designu a přístupnosti města pro všechny, aktuálně např. pro hl. m. 

Prahu. Od konce léta 2020 v souvislosti s pandemií koronaviru je též na částečný úvazek 

právníkem oddělení podpory práv pacientů Sekce legislativy a práva Ministerstva 

zdravotnictví ČR. Ve volném čase usiluje o větší povědomí veřejnosti o postižení, 

odstraňování špatné praxe, diskriminace, mýtů a překonaných přístupů k postižení, usiluje 

o prosazování deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb, obecně podstatnou 

částí jeho činnosti je snaha o úplné naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením Českou republikou.  

 

Mgr. Lenka Hečková 

Členka poradního orgánu veřejného ochránce práv. Jako právnička a spolupracovnice 

různých neziskových, pacientských a rodičovských organizací, se tématu podpory lidí se 

zdravotním postižením věnuje několik let. Zabývá se zejména sociálně právním 

poradenstvím a tématem inkluze v celé jeho šíři. Spolupracuje s Českou odbornou 

společností pro inkluzivní vzdělávání, která podporuje rovné příležitosti v českém 

vzdělávacím systému, se společností Downsyndrom CZ, hájící práva osob s Downovým 

syndromem a jejich rodin, a s Aliancí pro individualizovanou podporu, sdružující pacientské, 

rodičovské a další organizace a jednotlivce usilující o dostupnost a individualizovanou 

podporu ze strany sociálních služeb. Ad hoc spolupracuje s dalšími organizacemi z oblasti 

podpory lidí s různým znevýhodněním. 
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Moderátor on-line diskuse 

Mgr. Petr Polák 

Pracuje v Kanceláři ombudsmana od roku 2007. Na sklonku roku 2019 přestoupil do odboru 

ochrany práv osob s postižením, kde se věnuje především rovnosti, přístupnosti 

a zaměstnání. Předtím vedl osm let odbor rovného zacházení KVOP. Mezi lety 2015 a 2019 

byl členem správní rady sítě evropských orgánů rovného zacházení Equinet. Je absolventem 

Právnické fakulty a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve své profesní kariéře se 

zabýval především ochranou soukromí, státní správou soudů a diskriminací v oblasti práce 

a vzdělávání. Je spoluautorem publikace Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi (C. H. 

Beck, 2017). Dále se věnuje problematice věkové a genderové diskriminace a ochrany práv 

etnických a sexuálních menšin. Pravidelně přednáší pro Evropskou akademii práva (Trevír). 

 


