Příloha k Informaci o činnosti podávané veřejnou ochránkyní práv
za druhé čtvrtletí roku 2014
Projekt Společně k dobré správě
CZ.1.04/5.1.00/81.00007
Během druhého čtvrtletí roku 2014 proběhly v rámci projektu zejména tyto
aktivity:
1) Dvoudenní individuální návštěva maďarského partnera projektu „Alapvető
Jogok Biztosának Hivatala – The Office of the Commissioner for
Fundamental Rights“ v Kanceláři veřejného ochránce práv









Témata individuální návštěvy:
informace o aktuálním stavu projektu a jeho výstupech
porovnání organizační struktury obou institucí, působnost veřejného ochránce
práv, role a pozice právníka Kanceláře veřejného ochránce práv
informačně osvětová kampaň, porovnání komunikačních aktivit obou institucí,
diskuse nad realizací setkání Veřejného ochránce práv s obyvateli
v jednotlivých regionech
výzkumná studie „Diskriminace v České republice“ – výzkumný design, výběr
metod a technik, sdílení zkušeností s realizací výzkumných šetření
mezinárodní konference Work-life balance (23. až 24. listopadu 2014)
vzdělávací plán Kanceláře veřejného ochránce práv
příjem podnětů a specifické cílové skupiny: děti, osoby se zdravotním
postižením
identifikace příkladů dobré praxe v jednotlivých oblastech a diskuse nad
možnostmi jejich implementace

2) 7 seminářů pro veřejnou správu v Praze, Brně, Jihlavě a Olomouci
Témata: právo na sociální pomoc v oblasti bydlení a v mimořádných situacích,
změny v úpravě dávek pro osoby se zdravotním postižením, inspekce práce
a diskriminace v pracovněprávních vztazích, památková péče, evidence obyvatel
z pohledu veřejného ochránce práv, odstraňování staveb, antidiskriminační právo
a férový nábor.
Celkový počet účastníků: 254.

3) 3 kulaté stoly pro veřejnou správu v Brně
Témata: koordinační nařízení Evropské unie a rozhodování o podpoře
v nezaměstnanosti, diskriminace z důvodu romské etnicity (právo shromažďovací,
zaměstnání a bydlení), vybrané problémy z aplikace stavebního zákona.
Celkový počet účastníků: 94.
4) 3 semináře v rámci Právní kliniky ombudsmanské praxe na Univerzitě
Palackého v Olomouci a stáže studentů v Kanceláři veřejného ochránce
práv
Témata: stavební právo a právo životního prostředí – možnosti řešení
negativních dopadů průmyslového areálu, nevhodné chování soudních osob a
soudní průtahy, exekuce soudním exekutorem – dohledová činnost státu.
Celkový počet studentů: 12.
Plnění projektových
harmonogramu.
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V Brně dne 23. července 2014

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D.
veřejná ochránkyně práv

