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 TISKOVÁ KONFERENCE  

K UKONČENÍ PROJEKTU PROTIDISKRIMINAČNÍ KAMPANĚ 
 

 
NVF připravil dne 8. června 2005 v 10.30 hodin v Praze, tiskovou konferenci k ukončení projektu protidiskriminační 
kampaně. 
 
Pozvaní hosté: 

• PhDr. Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.  
• Ing. Vlastimil Outlý, vedoucí projektu, Národní vzdělávací fond, o.p.s. 
• Mgr. Kateřina Jacques, vedoucí Sekretariátu vládního zmocněnce pro lidská práva  
• Andrea Baršová, ředitelka odboru pro lidská práva Úřadu vlády ČR 
• JUDr. Monika Forejtová, advokátka (ochrana menšin) 

 
Projekt Právní aspekty různých druhů diskriminace v ČR a EU byl realizován Národním vzdělávacím fondem 
z finančních prostředků Evropské komise a Úřadu vlády ČR v rámci kampaně proti rasismu. 
 
Celý projekt byl rozdělen do tří zcela odlišných částí: 

• mezinárodní konference 
• regionální semináře 
• studentský soud 

 
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 
Mezinárodní konference se uskutečnila 11.4.2005 v Praze pro 80 posluchačů z řad soudců a soudních čekatelů. 
Konference byla zaměřena na implementaci směrnic 2000/43/EC a 2000/78/EC do českého právního řádu a rozhodovací 
praxi v diskriminačních sporech. Jako řečníci vystoupili JUDr. Whelanová z Úřadu vlády, Mgr. Pejchalová, JUDr. 
Vysokajová a JUDr. David. Zahraničními řečníky byli profesor Martin Kuijer a profesor Saen Van Raepenbusch. 
 
REGIONÁLNÍ SEMINÁŘE 
Pro pracovníky úřadů práce, finančních úřadů, okresních správ sociálního zabezpečení, katastrálních úřadů, městské 
úřady a další instituce státní správy bylo určeno 14 regionálních seminářů. Regionální semináře se uskutečnily ve všech 
krajských městech, poslední z nich se bude konat zítra v kongresovém sále IKEM. Cílem seminářů bylo seznámení 
posluchačů s návrhem antidiskriminačního zákona a situací v oblasti národnostních menšin a diskriminací v zaměstnání. 
V odpoledních pracovních skupinách posluchači řešili připravené fiktivní případy z oblastí, které mohou reálně na 
pracovištích posluchačů nastat.  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. Svaz požaduje vybudování výtahu do třetího patra 
místní knihovny. Může být nedostatek peněz v městské kase důvodem pro odmítnutí žádosti? Jak vidíte, jedná se o 
případy, se kterými se mohou úředníci setkat každý den a kde mohou svým jednáním nebo rozhodnutím ublížit nebo 
poškodit určitou skupinu obyvatel.  
Seminářů se zúčastnilo zhruba 400 posluchačů. Řečníci byli vybrání z řad vysokoškolských učitelů, odborníků na 
diskriminaci, národnostní menšiny a pracovní právo z Ministerstva práce a sociálních věcí. 
 
 
STUDENTSKÝ SOUD 
Studentský soud byl určen pro studentské týmy, které řešily případ diskriminace v zaměstnání. Fiktivní případ pana 
Vinaře, který se soudí v odvolacím řízení s Vysokou školou enologickou ve Znojmě připravili odborníci z Ústavu státu a 
práva. Do soutěže se zapojilo 47 studentů v dvou a tříčlenných týmech. Do semifinále, které se konalo 9.5.2005 
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v prostorách Okresního soudu Plzeň-město postoupilo 10 týmů, které zastupovali vždy jednu a pak druhou stranu. 
Tříčlenné senáty z řad soudců a advokátů vybraly finálovou dvojici, která zasedla v jednací síni před senátem složeným 
z předsedy krajského soudu, předsedy okresního soudu a děkana právnické fakulty v Plzni. Pro vítězný tým  - Petru 
Fouskovou a Patricii Tůmovou - je připravena v tomto měsíci studijní cesta do Lucemburku k Evropskému soudnímu 
dvoru. Tady budou mít možnost seznámit se s prací tohoto orgánu. 
 
 

 
NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND, O.P.S. 

 
 

Národní vzdělávací fond vznikl v roce 1994 s podporou Komise Evropské unie s cílem rozvíjet 
lidské zdroje, podporovat celoživotní vzdělávání, zaměstnanost a sociální rozvoj v České republice, 
zvyšovat kvalitu řízení a konkurenceschopnost a přispívat ke společenské a hospodářské 
transformaci země a její připravenosti na vstup do EU. 
  
Národní vzdělávací fond (NVF) byl původně nadace, založená ministrem práce a sociálních věcí za 
finanční podpory programu Phare Evropské unie. Podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a 
nadačních fondech, se tato nadace v roce 1998 přeměnila v obecně prospěšnou společnost. 
Statutárním orgánem je Správní rada, kontrolním orgánem společnosti je Dozorčí rada. 
 
Posláním Národního vzdělávacího fondu je přispět k transformaci společnosti a ekonomiky podporou rozvoje a 
využívání lidských zdrojů, přispět k realizaci celoživotního učení podporou všech forem dalšího vzdělávání, podporovat 
proces evropské integrace.  
 
Kontaktní informace: 

• Eva Bedrníčková, N VF o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. 224 500 538,  602211891, 

na webových stránkách http://www.mootcourt.cz/index.htm

bedrnickova@nvf.cz 

•  
a požádání je možné zaslat řadu materiálů a fotografií v elektronické verzi. 
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