Antidiskriminační zákon 2009–2019
10 let na cestě k férovosti
Petr Polák
Absolvoval Právnickou fakultu (2007) a Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity (2009).
Ihned po studiích nastoupil do Kanceláře veřejného ochránce práv. Vedoucím odboru rovného
zacházení Kanceláře veřejného ochránce práv je od 1. května 2012. Od července 2012 byl
asistentem veřejného ochránce práv. V listopadu 2015 byl zvolen do předsednictva sdružení
EQUINET, od roku 2018 moderuje pracovní skupinu Policy Formation.
Podílel se na výuce předmětů Právní klinika diskriminace a rovné zacházení na Právnické
fakultě Masarykovy univerzity (2012–2016). Vyučoval také právnickou španělštinu
na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity (2010–2017).
Zabývá se především problematikou aplikace unijního práva ve vnitrostátní praxi, dopadem
judikatury nadnárodních soudů v oblasti ochrany před diskriminací, inkluzivním vzděláváním,
věkovou diskriminací a ochranou práv etnických a sexuálních menšin.
Graduate of the Faculty of Law (2007) and Faculty of Arts of Masaryk University (2009).
He started working with the Office of the Public Defender of Rights (National Equality Body)
immediately after college. He has been the Head of the Department of Equal Treatment of the
Office of the Public Defender of Rights since 1 May 2012. Since July 2012, he has worked as an
assistant of the Defender. Since 2015 he is a member of the Equinet Executive Board and WG
Policy Formation since 2018.
He participated in teaching courses in the Legal Clinic on Discrimination and Equal Treatment
at the Faculty of Law of Masaryk University (2012–2016). He also taught Spanish legal
terminology at the Faculty of Arts of Masaryk University (2010–2017).
He specializes in the issues of application of EU law in national practice, the effects
of international court case-law in the area of protection against discrimination and age
discrimination, inclusive education, equal pay and the protection of rights of ethnic and sexual
minorities.

Veronika Bazalová
Po absolvování magisterského studia práv a bakalářského studia psychologie na Masarykově
univerzitě v Brně nastoupila jako právnička do Kanceláře veřejného ochránce práv.
Již pět let se věnuje antidiskriminačnímu, školskému a správnímu právu. Zaměřuje se na rovný
přístup ke vzdělávání a na státní správu v oblasti školství.
Od roku 2017 moderuje pracovní skupinu Evropské sítě orgánů pro rovné zacházení
(EQUINET), ve které se diskutují aktuální otázky antidiskriminačního práva.
After completing her master's degree in law and bachelor's degree in psychology at Masaryk
University in Brno, she joined the Office of the Public Defender of Rights as a lawyer.
She has been working in anti-discrimination, education and administrative law for five years.
She focuses on equal access to education and public administration in education.
Since 2017 she has been moderating the working group of the European Network of Equality
Bodies (EQUINET), which discusses current issues of anti-discrimination law.

