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Právní aspekty různých typů diskriminace v EU a České republice - tak se jmenuje 
projekt Národního vzdělávacího fondu, který realizuje z prostředků Evropské unie s  
přispěním Úřadu vlády. Projekt je rozdělen na tři hlavní části, určené třem různým 
cílovým skupinám. První skupinou jsou studenti, pro které je připraven simulovaný 
soudní proces. Druhou skupinou jsou soudci, kterým je určena mezinárodní konference. 
Poslední skupinou jsou úředníci státní správy, tedy ti, kteří přichází do každodenního 
styku s občany a mohou se stát těmi, kteří, třeba nevědomky, někoho diskriminují.  
 
Studentský soud 
Asi nejoriginálnější částí projektu je studentský soud. Dvou až tříčlenné studentské týmy 
budou řešit simulovaný soudní spor, jehož zadání připravili odborníci z Ústavu státu a práva 
Akademie věd ČR. Jedná se o spor, ve kterém se ing. Petr Vinař soudí se svým 
zaměstnavatelem Vysokou školou enologickou ve Znojmě o platnost výpovědi. Studentské 
týmy mají odpovědět na otázky, zda je výpověď daná pětašedesátiletému učiteli platná, zda 
nedošlo v případě pana Vinaře k diskriminaci, zda mu mohl zaměstnavatel zaslat výpověď 
formou krátké textové zprávy na jeho mobil nebo zda se pan Vinař může domáhat svých práv 
u Evropského soudního dvora, pokud si myslí, že ho zaměstnavatel poškodil. Případ je velmi 
komplikovaný a studenti budou muset svá tvrzení obhajovat v květnu ve skutečné soudní síni 
Okresního soudu Plzeň-město před skutečnými soudci. Uvidíme, jak se jim to podaří. 
Každopádně pro úspěšné týmy jsou připraveny hodnotné ceny a vítězný tým pojede za 
odměnu do Lucemburku, kde je pro něj připravena návštěva Soudního dvora Evropských 
společenství a možnost zúčastnit se soudního jednání a pohovořit si se soudci a zaměstnanci 
soudu. 
 
Mezinárodní konference 
Mezinárodní rozměr má konference, která je určena pro cca 150 soudců a soudních čekatelů. 
Na konferenci vystoupí 11. dubna v Praze ve velkém sále Ministerstva zahraničních věcí 
vystoupí kromě spoluautorů protidiskriminačního zákona, který se již delší dobu připravuje, i 
expert z holandského ministerstva spravedlnosti a profesor evropského práva z univerzity v 
Liège. Hovořit se bude o implementaci evropských směrnic 2000/43/EC a 2000/78/EC do 
české legislativy a o rozhodovací praxi, tedy o tom, co mohou soudci využít ve své 
každodenní praxi. Diskutovat se bude i o tom, jak nás evropské směrnice a nařízení přímo či 
nepřímo ovlivňují. Zda reprezentativní prostředí a zajímaví řečníci přivedou na konferenci 
dnes velmi vytížené a zaneprázdněné soudce, ukáže až samotná konference. 
 
Regionální semináře 
Snad nejrozsáhlejší částí projektu jsou jednodenní regionální semináře. Celkem se jich 
uskuteční v jednotlivých krajských městech v dubnu až červnu letošního roku 14. Každý 
seminář je určen pro cca 50-70 účastníků, celkem se osloví více než 700 pracovníků státní 
správy a samosprávy. V teoretické dopolední části semináře budou popsány různé druhy 
diskriminace a v praktické odpolední části si účastníci semináře prakticky vyzkoušejí na třech 
vymyšlených případech, zda dokážou rozpoznat diskriminační jednání. První z případů se 
odehrává u zubaře. Firma DENT servis, která zajišťuje komplexní servis služeb pro ordinace 
soukromých zubařů na území smyšleného města Vinice, požaduje na zaměstnancích úklidové 



firmy, aby se každých šest měsíců podrobili testu na AIDS a donesli doklad o tom, že mají 
čistý rejstřík. Druhý případ zavede účastníky semináře na Městský úřad  fiktivního městečka 
Malá Kuchyňka, kde městská rada připravuje pravidla pro regulaci pronájmů bytů v majetku 
města. Poslední případ přemístí posluchače na Magistrát dalšího vymyšleného města 
Špalíček, kde se rozhoduje o žádosti Svazu tělesně postižených. Tento svaz požaduje 
vybudování výtahu do třetího patra místní knihovny. Může být nedostatek peněz v městské 
kase důvodem pro odmítnutí žádosti? To se teprve uvidí. Pro odpověď je nutno přijít na 
některý ze seminářů. Jak vidíte, jedná se o případy, se kterými se mohou úředníci setkat každý 
den a ve kterých mohou svým jednáním nebo rozhodnutím ublížit nebo poškodit určitou 
skupinu obyvatel. Co není a co už je diskriminace se dozví všichni, kteří se seminářů zúčastní. 
 
Pokud jste studenti, máte soutěživého ducha a udělala by vám radost možnost podívat se na 
jednání soudu v Lucemburku nebo pokud jste soudci případně soudní čekatelé nebo ti, kteří se 
pohybujete v oblasti práva a zajímá vás oblast diskriminace nebo jste úředníci a chcete vědět, 
jak to dopadne ve smýšlené Malé Kuchyňce, bližší informace a přihlášky naleznete na 
stránkách Národního vzdělávacího fondu www.nvf.cz nebo přímo na www.mootcourt.cz. A 
pokud nepatříte do žádné z předchozích skupin, možná vás maličko diskriminujeme, když vás 
nezveme na připravované akce. Kdo ví. Zkuste se přihlásit.       

http://www.nvf.cz/
http://www.mootcourt.cz/

