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Anna Šabatová 

Narodila se v roce 1951 v Brně v rodině Anny a Jaroslava Šabatových. 
Od roku 1969 studovala historii a filozofii. Studia však z politických důvodů nemohla dokončit. 
V listopadu 1971 byla trestně stíhána pro účast na letákové akci k parlamentním volbám 
a vzata do vazby. Odsouzena byla pro podvracení republiky na tři roky. 
Poté pracovala jako úřednice, později i manuálně. Působila v nezávislém hnutí, účastnila se 
založení Charty 77, jejíž mluvčí byla v roce 1986. 
V roce 1978 byla spoluzakladatelkou Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, jehož členkou 
byla do roku 1990. 
V roce 1996 absolvovala magisterské studium bohemistiky na Filozofické fakultě Karlovy 
univerzity v Praze. V roce 2008 pak doktorandský program teorie práva na Právnické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. 
Je autorkou odborné monografie Ombudsman a lidská práva (2008). Působila jako redaktorka 
v nakladatelství Doplněk a rovněž v redakci odborného časopisu Fórum sociální práce. 
V 90. letech pracovala pro Městské centrum sociálních služeb Magistrátu hlavního města 
Prahy, kde své působení končila jako zástupkyně ředitele. Byla rovněž poradkyní dvou českých 
ministrů práce a sociálních věcí pro sociální služby. V letech 2001–2007 zastávala funkci 
zástupkyně veřejného ochránce práv. V letech 2008–2014 působila na katedře sociální práce 
Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, kde vyučovala lidská práva v kontextu sociální 
práce. Souběžně byla předsedkyní Českého helsinského výboru. Působila rovněž v poradních 
orgánech české Vězeňské služby a českého Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí. V letech 
2008–2011 zastupovala Českou republiku jako členka Evropského výboru pro zabránění 
mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT), který je orgánem Rady 
Evropy. 
Je držitelkou Ceny OSN za obranu lidských práv, české prezidentské Medaile za zásluhy, Ceny 
Alice Garrigue Masarykové (od velvyslance USA v České republice) a Řádu za zásluhy o Polskou 
republiku. V roce 2018 jí francouzský prezident Emmanuel Macron propůjčil nejvyšší státní 
vyznamenání Řád čestné legie v hodnosti rytířky. 
Nikdy nebyla členkou politické strany. Je vdaná, jejím manželem je novinář Petr Uhl. Má tři 
děti – Pavla Uhla, Sašu Uhlovou a Michala Uhla, a také sedm vnoučat. Hovoří francouzsky, 
německy a rusky. 

 

 



In 1969 she began studies in history and philosophy. However, she could not finish her studies 
due to political reasons. 

In November 1971, she was prosecuted and remanded in custody for distributing leaflets 
on parliamentary elections. She was sentenced to 3 years of imprisonment for subversion. 
She then worked as an officer and later also as a manual worker. She was involved in the 
independent movement; she participated in the founding of Charter 77 and served as its 
speaker in 1986. In 1978 she became a co-founder of the Committee for the Defence of the 
Unjustly Prosecuted and was a member of the Committee until 1990. 
In 1996 she graduated from Czech Studies at the Faculty of Arts of Charles University in Prague. 
In 2008 she completed her doctoral studies in theory of law at the Faculty of Law of Masaryk 
University in Brno. 
She is the author of the monograph The Ombudsman and Human Rights (Ombudsman a lidská 
práva; 2008). She worked as an editor in the Doplněk publishing house and also in the editorial 
office of the Social Work Forum journal (Fórum sociální práce). 
In 1990s, she has worked in the Municipal Social Services Center of the Prague City Hall, where 
she eventually became the Deputy Director. She also served as a social services adviser to two 
Czech Ministers of Labour and Social Affairs. Between 2001 and 2007, she discharged the 
office of Deputy Public Defender of Rights. Between 2008 and 2014, she worked at the 
department of social work at the Charles University’s Faculty of Arts, where she gave lectures 
on human rights in the context of social work. She simultaneously chaired the Czech Helsinki 
Committee. She also worked in advisory bodies to the Prison Service of the Czech Republic 
and the Czech Office for International Legal Protection of Children. Between 2008 and 2011 
she represented the Czech Republic as a member of the European Committee for the 
Prevention of Torture (CPT), which is an advisory body to the Council of Europe. 
She was awarded the United Nations Prize in the Field of Human Rights, the Czech presidential 
Medal of Merit, the Alice Garrigue Masaryk Prize (awarded by the American Ambassador 
in Prague) and the Order of Merit of the Republic of Poland. In 2018 she received France's 
highest state award, the Legion of Honour, for her lifelong determination to fight to defend 
human rights and the rule of law. The honours were awarded by a decree from French 
President Emmanuel Macron and were given to her by French Ambassador Roland Galhargue. 
Anna Šabatová was never a member of any political party. She speaks French, German 
and Russian. 

 


