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si Vás dovoluje pozvat ke sledování webináře 

Realizace práva lidí s postižením na rovný přístup 

v rozhodování českých soudů (2015 – 2019) 

který se koná dne 17. června 2020 

webinář bude přenášen z prostor 
Kanceláře veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno 

Článek 5 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) ukládá 
České republice, aby zakázala veškerou diskriminaci na základě zdravotního postižení 
a zaručila osobám s postižením rovnoprávnou a účinnou právní ochranu před diskriminací. 
Tu mají v Česku poskytovat soudy všech stupňů.  

Kolik případů nerovného zacházení z důvodu zdravotního postižení projednávaly české soudy 
v letech 2015 – 2019 v občanském soudním řízení? V jakých životních situacích se ně lidé 
s postižením obraceli? A v kolika z nich jim daly české soudy za pravdu? To vše se dozvíte 
na webináři, který pořádáme zejména pro organizace zabývající se právy lidi s postižením 
a širší odbornou veřejnost (justice, advokacie, akademická obec, státní správa). 

Webinář se koná v rámci přípravy Alternativní zprávy o plnění Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením. Více informací o Alternativní zprávě naleznete zde. 

Účast na webináři je bezplatná, kapacita je omezená. 
Tlumočení do českého znakového jazyka je zajištěno. 

V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ1, a to nejpozději do pátku 12. června 2020. 

Organizaci zajišťují Robert Jungmann (jungmann@chrance.cz) a Barbora Höklová 
(hoklova@ochrance.cz). 

Dotazy k programu rád zodpoví Mgr. Petr Polák, právník odboru ochrany práv osob se 
zdravotním postižením (tel. 542 542 374, polak@ochrance.cz). 

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

17. června 2020 
 

12:50 – 13:00 Připojení přes konferenční platformu Lifesize 

13:00 – 13:15 Přivítání účastnic a účastníků 

13:15 – 14:15 Přístupnost, práce a zaměstnávání (čl. 9 a 27 Úmluvy) 

Petr Polák, právník odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením 

14:15 – 14:30 Přestávka 

14:30 – 15:30 Nezávislý způsob života a zapojení do společnosti, vzdělávání a zdraví 
(čl. 19, 24 a 25 Úmluvy) 

Eliška Mocková, právnička oboru ochrany práv osob se zdravotním 
postižením 

15:30 – 15:45 Přestávka 

15:45 – 16:15 Diskuse s účastníky a účastnicemi webináře na téma „Přístup ke 
spravedlnosti“ (čl. 13 Úmluvy) 

Moderují Eliška Mocková a Petr Polák 

16:15 – 16:30 Závěrečné shrnutí 

 


