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si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

v činnosti orgánů inspekce práce 

který se koná dne 11. února 2020 

v tiskovém středisku 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 
 

Česká republika ratifikovala Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením dne 
28. září 2009. Od roku 2018 plní ombudsman roli tzv. monitorovacího orgánu pro naplňování 
práv osob se zdravotním postižením podle čl. 33 odst. 2 Úmluvy. To v praxi znamená, 
že se systematicky zabývá problematikou práv osob se zdravotním postižením a jejich 
naplňováním. Provádí výzkumy a osvětu, vydává doporučení k otázkám souvisejícím 
s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující 
k jejich ochraně. 

Orgány inspekce práce jsou naprosto klíčové státní orgány pro naplňování práva na rovné 
zacházení a práva na zaměstnání, které zaručují čl. 5 a čl. 27 Úmluvy. Je proto důležité, 
aby orgány inspekce práce znaly význam Úmluvy, pracovaly se sociálním modelem 
zdravotního postižení, využívaly Úmluvu jako vodítko při řešení konkrétních případů, 
aplikovaly závěry Soudního dvora Evropské unie k zákazu diskriminace a osvojily si základní 
principy komunikace s lidmi a o lidech s postižením. Tento odborný seminář je prvním krokem 
k tomu, aby se tento důležitý cíl co nejdříve naplnil. 

Účast na odborném semináři je bezplatná, kapacita je omezená (26 osob). 
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. Denisa Kramářová, právnička odboru ochrany práv 
osob se zdravotním postižením (tel. 542 542 274, denisa.kramarova@ochrance.cz). 

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

11. února 2020 
 

12:30–13:00 Prezence účastníků a účastnic 

13:00–13:15 Přivítání účastnic a účastníků 

Úvodní slovo Romany Jakešové, vedoucí odboru ochrany práv osob 
se zdravotním postižením 

Úvodní slovo zástupce/zástupkyně Státního úřadu inspekce práce 

13:15–14:00 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením stručně a přehledně 

Denisa Kramářová, právnička odboru ochrany práv osob se zdravotním 
postižením 

Základní principy komunikace s lidmi a o lidech se zdravotním 
postižením 

Veronika Vítková, právnička odboru ochrany práv osob se zdravotním 
postižením 

Otázky a odpovědi 

14:00–14:15 Přestávka 

14:15–15:15 Zdravotní postižení v judikatuře Soudního dvora Evropské unie 

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

Nejdůležitější případy diskriminace lidí s postižením před českými soudy 
a v činnosti ombudsmana 

Hana Brablcová, právnička odboru rovného zacházení 

Otázky a odpovědi 

15:15–15:30 Přestávka 

15:30–16:25 Úmluva a její praktické dopady do činnosti orgánů inspekce práce 

Moderovaná diskuse se všemi účastnicemi a účastníky odborného 
semináře 

Diskusi moderují 

zástupce/zástupkyně Státního úřadu inspekce práce 

Petr Polák, právník odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením 

16:25–16:30 Závěrečné shrnutí 

 


