
                                 

 
zástupkyně veřejného ochránce práv 

Mgr. Monika Šimůnková 

a vládní zmocněnec pro zastupování České republiky  
před Evropským soudem pro lidská práva  

JUDr. Vít Alexander Schorm  

si Vás dovolují pozvat na seminář 

Zacházení s transgender dětmi  

při jejich hospitalizaci 

který se koná dne 1. června 2022 

v Kanceláři veřejného ochránce práv 
Údolní 39, 602 00 Brno  

a online prostřednictvím platformy Lifesize1 

Obsahem a cílem semináře bude sdílení praxe a diskuse o tom, jaký přístup při hospitalizaci zvolit 
k dětem, které se identifikují jako transgender, se zohledněním praktických překážek, s nimiž se 
zdravotnická zařízení při péči o tyto děti potýkají. Kulatý stůl bude mít tři části, v nichž vystoupí vybraní 
řečníci.  
První část bude zaměřena na poznatky z medicínské a terapeutické praxe, druhá na právní aspekty 
dané problematiky a konečně třetí na praktické poznatky zástupců nevládní organizace, která se věnuje 
problematice LGBTQ+ osob.  

Účast na semináři je bezplatná, kapacita je však omezená.  
V případě zájmu se prosím registrujte prostřednictvím formuláře dostupného pod tímto 
odkazem: REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ2, a to nejpozději do středy 25. května 2022.  
Každého účastníka či účastnici prosím registrujte jednotlivě. 

Dotazy k programu zodpoví Mgr. Adéla Frédy (tel. 542 542 286, fredy@ochrance.cz). 
Organizaci zajišťuje Bc. Barbora Vítková (barbora.vitkova@ochrance.cz). 

Akce je realizována prostřednictvím projektu Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně 
lidských práv (směrem k ustavení Národní lidskoprávní instituce v ČR), číslo projektu LP-PDP3-001. 
Projekt je součástí Programu lidská práva financovaného z Norských fondů 2014–2021 
prostřednictvím Ministerstva financí ČR. 

                                                        
1 Pro připojení k semináři účastníkům a účastnicím postačí aktualizovaný internetový prohlížeč Google Chrome či Microsoft Edge. 

2 Registrační formuláře k aktuálně nabízeným vzdělávacím akcím jsou umístěny na stránkách www.ochrance.cz v sekci Vzdělávací 

akce pod odkazem Rezervace. 
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RÁMCOVÝ PROGRAM3 
 

1. června 2022 
 

08:45 – 09:00 Prezence a připojování účastníků a účastnic 

09:00 – 09:15  Úvodní slovo zástupkyně veřejného ochránce práv 

09:15 – 11:45 I. blok 

Spolupráce sexuologa a psychiatra v péči o trans děti a dospívající –  
MUDr. Petra Vrzáčková, Ph.D., FECSM 

Výzvy v pomáhajících profesích při práci s trans a nebinárními dětmi 
a dospívajícími – Mgr. Jiří Procházka 

Zkušenosti s hospitalizací osob s genderovou dysforií –  
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D. 

Různé klinické obrazy transgender dětí a dospívajících jako východisko 
pro jejich hospitalizaci – MUDr. David Neumann, Ph.D. 

Diskuse 

11:45 – 12:30 přestávka na oběd 

12:30 – 14:00 II. blok 

Pozitivní povinnosti státu ve vztahu ke zvlášť zranitelným osobám –  
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. 

Trans osoby v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Evropského 
výboru pro sociální práva – JUDr. Vít Alexander Schorm 

K některým společenským a právním překážkám v každodenních životech 

trans lidí – Mgr. Karel Suda 

Diskuse 

14:00 – 14:15 přestávka 

14:15 – 15:15 III. blok 

Přístup pomáhajících profesí k trans a nebinárním lidem – poznatky 
z výzkumu a podpůrné praxe – Viktor Heumann 

Zkušenosti dospívající trans osoby s veřejnými institucemi – Maki Němečků 

Diskuse 

15:15–15:30 Závěrečné shrnutí 

 

                                                        
3 Změna programu vyhrazena. 


