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CÍLE KURZU 

Cílem školení je proto podat ucelený pohled na principy rovného zacházení, zákazu 
diskriminace a také řešení a prevence šikany na pracovišti, především z hlediska pracovního 
práva, včetně předestření nástrojů na obranu proti diskriminaci a šikaně. 
 
Co je diskriminace? Jak je definován šikana? V jakých oblastech je diskriminace zakázaná? 
Anebo je nepřípustná vždy? Které jednání vůči zaměstnanci je diskriminační či šikanózní a 
které je pouze projevem svobodné vůle zaměstnavatele? Jak je zákaz diskriminace a šikany 
regulován? Jak je to s pozitivní diskriminací? Co jsou prostředky obrany a kdo vše má 
dodržování zákazu diskriminace a prevence šikany hlídat a dozorovat? 

 

 PROUHLOUBENÍ PRÁVNÍHO 
POVĚDOMÍ: DISKRIMINACE            
(Z DŮVODU VĚKU, RASY ATD)          
A MOŽNOSTI OBRANY VE SMYSLU 
ANTIDISKRIMINAČNÍHO ZÁKONA    
A ZÁKONÍKU PRÁCE 

 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 

Akreditace Ministerstva vnitra České republiky 

  

MÍSTO  

Online školení (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce) 

 

TERMÍN 

25. května 2023 9:00 – 15:30 (8 vyučovacích hodin)  

LEKTOR 

JUDr. Tereza Večeře Chadimová  

 

CENA 

1.990,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC a zaměstnance v sociálních 
službách osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 2.408,- Kč vč. DPH) 
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Účelem tohoto školení je jednak zodpovědět shora naznačené otázky, upozornit na 
provázanost veřejnoprávní úpravy se soukromoprávní, ale také naznačit a shrnout možnosti 
postupu a obrany diskriminovaných či šikanovaných osob, které se nachází v nevyhovující 
situaci, která je ohrožuje či dokonce poškozuje na jejich právech. V rámci školení se zaměříme 
na vymezení zakázaných forem a druhů diskriminace a šikany na pracovišti, upozorníme na 
práva zaměstnanců i zaměstnavatelů, a shrneme si možnosti obrany diskriminovaných či 
šikanovaných. 
 
Školení analyzuje současný stav legislativy v problematice zaměstnávání osob a fenoménu 
diskriminace, s odkazem na úpravu plynoucí z antidiskriminačního zákona a zákona 
o zaměstnanosti, nahlédneme i do služebního zákona, a samozřejmě také na úpravu plynoucí 
z antidiskriminačního zákona. 
 
Školení bude rozděleno do tří částí - první obecné, která se bude týkat teoretických základů 
a vyjasnění pojmů, s kterými v průběhu školení budeme pracovat (Diskriminace a její formy, 
šikana a její formy, pracovní poměr, antidiskriminační zákon, rovné vs. rozdílné zacházení, 
formy a druhy diskriminace), a druhé více konkrétní, během které si vymezíme jednotlivá 
práva a povinnosti osob vyskytujících se na trhu práce ve světle právní regulace dle 
zákonných norem. V třetí, závěrečné části, si na jednotlivých příkladech znázorníme, jaká 
úskalí aktuální úprava přináší, jaké jsou aktuální projevy a formy diskriminace a šikany ze strany 
zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, a s jakými praktickými otázkami se potýkají jak 
zaměstnanci, tak zaměstnavatelé, a jak se tyto osoby mohou v daných situacích bránit a jaké 
kroky je vhodné učinit.  
Po nastínění základních východisek a shrnutí právní úpravy, budeme diskutovat nad 
modelovými situacemi a reálnými problémy.  Na kurzu se dozvíte nejen právní základ vhodný 
pro Vaši praxi, ale bude prostor i pro diskusi nad praktickými příklady. 
 
Účastníci mohou své dotazy posílat předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na 
kontaktní e-mail info@kolumbuspm.cz anebo tereza@akchadimova.cz (v předmětu uveďte 
název semináře a datum jeho konání). 
 

 OBSAH KURZU 

1. Obecná část 
• Úvod do problematiky 
• Analýza úpravy relevantních ustanovení příslušných zákonů 
• Vyjasnění pojmů a termínů (diskriminace, šikana, pracovní poměr, antidiskriminační 

zákon, rovné vs. rozdílné zacházení, formy a druhy diskriminace) 
 

2. Zvláštní část  
• Jednotlivá práva a povinnosti osob na trhu práce a na pracovišti 
• Regulace plynoucí z právních norem a jak ji uplatnit v praxi 

 
3. Závěrečná část  

• Modelové případy upozorňující na problematické, praktické otázky plynoucí z aktuální 
úpravy 

• Návrhy řešení plynoucí jak ze soukromoprávních, tak veřejnoprávních právních norem 
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4. Otázky, diskuse, závěr 

 

 

LEKTOR KURZU 

  

JUDr. Tereza Večeře Chadimová 

Advokátka a mediátorka. Tereza se ve své praxi věnuje zejména 
občanskému právu, ale zajišťuje právní servis i menším obcím. Právě 
komunikace s lidmi a snaha jim pomoci se odráží v různorodosti případů, 
se kterými se setkává, a je tak připravena pohotově reagovat na otázky 
mnohé právní problematiky. 


