Veřejná ochránkyně
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k představení výsledků výzkumu

Diskriminace v ČR: oběť
diskriminace a její překážky
v přístupu ke spravedlnosti

1. července 2015
v konferenčním sále Otakara Motejla
Kancelář veřejného ochránce práv
Brno, Údolní 39

Konference je realizována v rámci projektu „Společně k dobré správě“
(reg. číslo CZ.1.04/5.1.00/81.00007) financováného z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.

Základní informace
Veřejný ochránce práv se v roce 2009 stal tělesem pro rovné zacházení, čili místem,
kam se mohou oběti diskriminace obrátit se žádostí o pomoc. Počet lidí, již tak činí,
se průběžně zvyšuje: zatímco v roce 2010 obdržel ochránce 178 podnětů v oblasti
diskriminace, v roce 2014 jich byl téměř dvojnásobek (332). Navzdory zjevnému
růstu počtu stížností zůstává jejich celkový počet spíše nízký. To vyvolává otázku,
zda je diskriminace v České republice opravdu ojedinělá, anebo zda obětem
diskriminace nebrání v přístupu ke spravedlnosti různé překážky.
Za pravděpodobnější ochránkyně považuje druhou možnost, tedy to, že se veřejný
ochránce práv, obdobně jako jiná evropská tělesa pro rovné zacházení (anglicky
equality bodies), potýká s neoznamováním diskriminace nebo nestěžováním si
na diskriminaci (anglicky underreporting). Tento fenomén můžeme popsat jako jev,
kdy oběti diskriminace vzniklé incidenty z nejrůznějších důvodů neoznamují (a to
ani na místě, kde k diskriminaci došlo, ani u institucí, jež mají obětem diskriminace
pomáhat) a nedomáhají se svých zákonem zaručených práv.
Nutnost zabývat se fenoménem neoznamování diskriminace a aktivně mu
předcházet je zřejmá. Antidiskriminační právní úprava i instituce a organizace, jež ji
mají prosazovat a vymáhat, jsou bezcenné, pokud oběti diskriminace nemají dostatek
informací a odvahy požádat je o pomoc. Cílem činnosti veřejného ochránce práv jako
tělesa pro rovné zacházení i všech míst, kde lze podávat stížnosti na diskriminaci, je
efektivně pomoci a podpořit co nejvyšší počet obětí v boji za jejich zaručená práva.
Konečným cílem samozřejmě není prosté zvýšení počtu stížností na diskriminaci, ale
stav, kdy každý bude znát svá práva a vědět, jak a kam se v případě jejich porušení
obrátit.
Ochránkyně se proto rozhodla prozkoumat rozsah neoznamování diskriminace,
analyzovat důvody a navrhnout možná řešení. Aby co nejlépe popsala
a prozkoumala současný stav, zajímala se o zkušenosti běžné populace,
marginalizovaných skupin, ale i o pohledy aktérů prosazujících právo na rovné
zacházení: správních orgánů, soudů a neziskových organizací. Za účelem
představení výsledků výzkumu a doporučení se rozhodla uspořádat jednodenní
konferenci.
Přihlašování na konferenci probíhá pomocí elektronického formuláře dostupného
zde: Společně k dobré správě - Vzdělávací akce a bude otevřeno do 22. června 2015.
Kapacita konferenčního sálu i míst na workshopech je omezená, proto si pořadatel
vyhrazuje právo zájemkyně a zájemce z důvodu naplnění kapacity odmítnout.
Účast na konferenci je bezplatná. Upozorňujeme, že Kancelář nemůže zajistit
parkování. Účastnice a účastníci obdrží jeden výtisk výzkumné zprávy ochránkyně
v českém jazyce.
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PROGRAM KONFERENCE

1. července 2015
09:00 – 09:30 Registrace účastnic a účastníků
09:30 – 09:40 Úvodní slovo: Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv
09:40 – 10:40
I. plenární sekce: Underreporting a pohled české veřejnosti na možnosti
institucionální obrany proti diskriminaci (konferenční sál Otakara Motejla)
Marína Urbániková (Kancelář veřejného ochránce práv)
Zdeněk Dytrt (zástupce agentury FOCUS – Centrum pro sociální a marketingovou
analýzu)
10:40 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:10 Paralelní sekce (malý sál tiskové středisko)
Sekce č. 1: Neoznamování diskriminace pohledem marginalizovaných skupin
a institucí (soudů, správních orgánů a nevládních organizací)
Marína Urbániková (Kancelář veřejného ochránce práv),
Martin Zaplatílek a Jiří Nepala (zástupci agentury FOCUS – Centrum pro sociální a
marketingovou analýzu)
Sekce č. 2: Monitoring soudních rozhodnutí a činnosti správních orgánů
Petr Polák a Jiří Šamánek (Kancelář veřejného ochránce práv)
12:10 – 12:50 Přestávka na polední občerstvení
12:50 – 14:00 Paralelní sekce (malý sál, tiskové středisko)
14:00 – 14:15 Přestávka na kávu
14:15 – 15:00
II. plenární sekce: Doporučení veřejné ochránkyně práv k odstranění překážek, jež
obětem diskriminace brání v přístupu ke spravedlnosti
(konferenční sál Otakara Motejla)
Diskuse, shrnutí a ukončení konference
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