Výsledky:

Otázka 1.: A – 3 body, B – 2 body, C – 0 bodů
Otázka 2.: A – 3 body, B – 0 bodů, C – 2 body
Otázka 3.: A – 0 bodů, B – 2 body, C – 3 body
Otázka 4.: A – 3 body, B – 2 body, C – 0 bodů
Otázka 5.: A – 0 bodů, B – 2 body, C – 3 body
Otázka 6.: A – 0 bodů, B – 2 body, C – 3 body

Odborník

15-18 bodů: Super!!! Znáte svá práva, víte co je
a co není diskriminace. Otázka zní, zda se opravdu
bráníte, a využíváte svá práva! Nebojte se a bojujte
proti diskriminaci.

Je co zlepšovat

10-15 bodů: Máte představu o tom co je diskriminace, ale často nevíte, jak se proti ní bránit. Informujte se, na co máte právo a jak proti diskriminaci
můžete bojovat.

Pozor!

9 a méně bodů: Nevíte co je diskriminace a neznáte svá práva! Měli byste být lépe informováni
o svých právech a možnostech. Nebojte se a bojujte proti diskriminaci.

Pokud

se setkáte s diskriminací, neváhejte se

obrátit na:

Českou obchodní inspekci (ČOI) v případě, že se
jedná o diskriminaci v oblasti bydlení nebo nevpuštění do klubů či prodejen, a další diskriminace
v poskytování služeb.

Adresa ČOI v Brně: třída Kpt. Jaroše 5, Brno - Černá
pole, PSČ 602 00 telefon 545 125 911
Oblastní inspektorát práce v případě, že se jedná o diskriminaci v oblasti zaměstnanosti.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj
a Zlínský kraj se sídlem v Brně Milady Horákové
3 658 60 Brno.
Inspektorát České školní inspekce v případě, že se
jedná o diskriminaci v oblasti školství.
Kontakt na inspektorát České školní inspekce
pro Jižní Moravu Křížová 22, 603 00 Brno tel.:
543 541 283 mob.: 723 576 312.
Obrátit se můžete i na veřejnou ochránkyni práv, která
Vám odborně pomůže bránit se proti diskriminaci,
situaci prošetří a v případě potřeby Vám také zdarma
zprostředkuje právní zastoupení.
Mgr. Anna Šabatová, veřejná ochránkyně práv,
Údolní 39, Brno, 602 00, tel.: +420 542 542 888

Pokud si nevíte rady, potřebujete více informací k diskriminaci. Obraťte se na nás.
IQ Roma servis:
• Brno: Vranovská 846/45, 614 00 Brno,
+420 543 213 310, marcel.glasa@iqrs.cz
• Břeclav: Tř. 1. máje 39, 691 41 Břeclav – Poštorná, +420 777 478 919, marcel.glasa@iqrs.
cz
• Vyškov: nám. Československé armády 1/2A,
682 01 Vyškov, +420 774 898 817, marcel.
glasa@iqrs.cz
facebook.com/groups/ara.diskriminacija
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Víte

co je diskriminace?

práva?

Otestujte se!

Znáte

svá zákonná

3. Otázka
V tomto případě:
Paní Ř. byla úřadem práce poslána, aby se ucházela A. K diskriminaci nedošlo, protože majitel bytu si
o volné místo v závodní kuchyni. Tam ji ale rovnou
může vybrat, koho ve svém bytě ubytuje.
sdělili, že ji nepřijmou, protože je Romka.
B. Diskriminace se dopustil majitel nemovitosti, ale
nedá se s tím nic dělat, protože to bylo prostředTakovéto jednání:
nictvím realitního makléře.
A. Je v souladu se zákonem.
C. Diskriminace se dopustil realitní makléř, a maB. Je protizákonné, ale nelze se proti němu bránit.
jitel bytu se dopustil navádění na diskriminaci,
C. Je protizákonné a lze se proti němu bránit.
přičemž oboje je protizákonné.

1. Otázka
Paní V. a paní B., ženy romského původu, viděly ve
výloze šaty, které je zaujaly. Chtěly vstoupit do obchodu a vyzkoušet si je. Prodavačka je hned u vchodu zastavila se slovy: „je zavřeno, probíhá inventura“. Přitom dveře byly otevřené, neviselo na nich
žádné upozornění a jiné zákaznice mohly do prodej4. Otázka
ny vstoupit a zboží si vybrat.
V drogerii hledali prodavačku. Paní B., která je
romského původu, vstoupila do prodejny a chtěla
Prodavačka se :
se ucházet o toto místo. Zástupkyně vedoucí ji ale
A. Dopustila přímé diskriminace, a dá se proti tomu
řekla, že je místo již obsazeno. Když později přišla
bránit.
neromská uchazečka, tak byla na přijímací pohovor
B. Dopustila se přímé diskriminace, ale nelze se
pozvána.
bránit.
C. Nedopustila diskriminace, protože neřekla, že do
Takovéto jednání:
obchodu nesmí Romové.
A. Je diskriminační, a lze se proti němu bránit.
B. Je diskriminační, ale nelze se proti němu bránit,
2. Otázka
protože paní B, nebyla odmítnuta přímo.
Paní N., žena romského původu, chce pro svého
C. Není diskriminační, prodejna postupovala v posyna to nejlepší, a tak se ho rozhodla zapsat na dobřádku.
rou školu. Při zápisu ji učitelky sdělili, že dítě má
školu podle svého bydliště, jinde. Navíc mají plnou
5. Otázka
kapacitu, tak nemůžou její dítě přijmout. Následně
Paní S. končí o měsíc nájemní smlouva, a protože
své dítě přišla zapsat její neromská sousedka. U tonení v bytě spokojena, začala si hledat nové bydlehoto dítěte již škola neměla problém a dítě zapsala.
ní. Našla inzerát bytu, který by jí vyhovoval. Zavolala do realitní kanceláře, kde si domluvila prohlídku
Učitelka se:
bytu. Před koncem telefonátu se však realitní makA. Dopustila přímé diskriminace.
léř paní S. zeptal, jestli náhodou není Romka. Paní
B. Nedopustila diskriminace, protože škola má práS. přisvědčila, realitní makléř ji následně sdělil, že
vo si vybrat, kterého žáka zapíše.
bohužel si majitel Romy v bytě nepřeje.
C. Dopustila nepřímé diskriminace, protože neřekla přímo, že nechce Romské dítě.

6. Otázka
Pan G., romského původu, hledal byt k pronájmu.
Vyhlédl si jeden inzerát a kontaktoval realitní kancelář, která pronájem zprostředkovávala. Měl obavy,
že bude zprostředkovatelem realitní kanceláře odmítnut. Nestalo se tak. Když však majitel bytu přišel
na domluvenou prohlídku, jakmile pana G. Spatřil,
začal tvrdit, že byt už je pronajatý. Ve skutečnosti
byl ale byt pořád volný a majitel pouze nechtěl romského nájemce.
V tomto případě:
A. K diskriminaci nedošlo, protože majitel bytu si
může vybrat že Romy u sebe nechce ubytovat.
B. K diskriminaci došlo, ale nedá se s tím nic dělat.
C. K diskriminaci došlo a dá se proti ní bránit.

Vaše odpovědi:
1. Otázka:
2. Otázka:
3. Otázka:
4. Otázka:
5. Otázka
6. Otázka:

