
Program festivalu Noc práva * 8. března 2023 
Kancelář veřejného ochránce práv 

 

 

Sídlo Kanceláře veřejného ochránce práv, Údolní ulice 

Po celý večer se můžete v budově Kanceláře veřejného ochránce práv na ulici Údolní 
seznámit s prací ombudsmana. Zjistíte, s čím lidem pomáhá a kdy se na něj mohou 
obrátit. Právníci specializující se na různé oblasti práva Vám přiblíží, jakými případy 
se nejčastěji zabývají, a co kromě stížností lidí na úřady ombudsman také řeší. 

Čas:  17:00 – 22:30  

Místo:  atrium a předsálí 

Kapacita:  Ke stánkům s prezentací práce ombudsmana můžete po celý večer dorazit 
i bez rezervace. Rádi bychom si ale udělali představu, kolik návštěvníků 
máme během večera čekat. Proto budeme rádi, když nám rezervací dáte 
vědět, že máte v plánu přijít. 

 Zároveň jsme připravili několik speciálních aktivit s omezenou 
kapacitou. U každé si můžete vybrat z více termínů.  

Bezbariérový vchod najdete na parkovišti pod přístřeškem vedle schodů. U vstupu 
je potřeba zazvonit. Pokud budete potřebovat pomoc například 
s otevřením vstupních dveří, požádejte o to při zazvonění. Případně se 
můžete ozvat i předem na mail bockova@ochrance.cz - do předmětu dejte 
„Noc práva – bez bariér“.  

V naší kantýně si budete moct koupit drobné občerstvení. Kantýna bude otevřená 
podle zájmu nejméně do devíti hodin. Platba je možná pouze v hotovosti. 

 Z Noci práva budeme pořizovat fotografie a audiovizuální 
záznamy, které využijeme pro informování o činnosti ombudsmana.  

 

Debata s ombudsmanem a jeho zástupcem aneb Stanislav 
Křeček a Vít Alexander Schorm vážně i nevážně   

Přijďte se osobně seznámit s oběma představiteli veřejného ochránce práv. Dozvíte se 
nejen to, jak vidí poslání ombudsmana, ale zazní i zajímavosti z jejich působení v úřadě. 
Zamyslí se také nad tím, proč je ombudsmanská instituce u nás v současnosti potřeba 
víc než kdy jindy. 

Místo: Malý sál 

Čas: 17:30, délka diskuse 30–40 minut 

Kapacita: 50 lidí, povinná registrace 

Bezbariérové: ano  

mailto:bockova@ochrance.cz


Prohlídka Kanceláře veřejného ochránce práv – s překvapivým 
koncem v policejní cele 

Vydáme se do labyrintu chodeb i paragrafů. Uvidíte, kde pracuje ombudsman, a 
zjistíte, co se děje s Vaší stížností, než se dostane k němu na stůl. Povíme si, kdy a s čím 
Vám může ombudsman pomoci.  Budete si moci prohlédnout naši novou zelenou 
budovu (skoro) z ptačí perspektivy a poodhalíme, jaké vychytávky se skrývají pod 
fasádou, zelenými stěnami nebo dětským hřištěm. A jak do našeho labyrintu zapadá 
policejní cela? Nechte se překvapit! 

Místo: Sraz účastníků v atriu u sochy 

Čas: každou hodinu od 17:00 do 21:00, přibližná délka prohlídky 60 minut 

Kapacita: 20 lidí, povinná registrace 

Bezbariérové: ano  

 

Stavební maraton 

Při vyřizování stavebního povolení se můžete pěkně zapotit. V naší hře si zábavnou 
formou během půl hodiny zkusíte obejít různé úřady a získat stavební povolení pro 
malý záhadný příbytek. A když úřady nepracují správně, pomůže ombudsman. 
Představíme i náš web Domek polopatě, kde si před přípravou opravdové stavby 
můžete nastudovat vše potřebné.  

Místo: Velký sál Otakara Motejla 

Čas: každou hodinu od 17:00 do 21:00 

Kapacita: 10 lidí, povinná registrace 

Bezbariérové: ano 

 

Záhada diskriminace 

Hravou formou ukážeme, že diskriminace může být i tam, kde byste ji nečekali. 
Naučíme Vás ji poznat a řešit. Jako jedni z prvních si také budete moci vyzkoušet náš 
e-learningový kurz o antidiskriminačním právu.  

Místo: Malý sál 

Čas: každou hodinu od 17:30 do 21:30, doba trvání 30 minut 

Kapacita: 10 lidí, povinná registrace 

Bezbariérové: ano 

 

Hlavně srozumitelně!  

Co dělá ombudsman pro to, aby úředníci psali srozumitelně? A jak takový srozumitelný 
text vůbec vypadá? Přijďte si vyzkoušet, že stačí málo, aby se z úřednického ptydepe 
stalo jasné a srozumitelné sdělení. Budete moct nahlédnout do naší příručky „Jak psát 

https://domek.ochrance.cz/
https://www.ochrance.cz/srozumitelne/


srozumitelné úřední texty“. A odnesete si i tahák některých ošklivých pojmů, které se v 
úředních písemnostech objevují.  

Místo: Velký sál Otakara Motejla 

Čas: každou hodinu od 17:30 do 21:30, doba trvání 30 minut 

Kapacita: 10 lidí, povinná registrace 

Bezbariérové: ano 
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