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Úvod 
 

Tématem předkládané diplomové práce je problematika diskriminace žen 

v pracovněprávních vztazích a potažmo zásada rovného zacházení. Vybrala jsem si dané 

téma, jelikož se zde snoubí můj zájem o pracovní právo a problematiku trhu práce 

z genderového pohledu. S problematikou diskriminace žen na trhu práce jsem se několikrát 

setkala během své personalistické praxe a v rámci kariérového poradenství při práci se ženami 

na mateřské a rodičovské dovolené. Proto se domnívám, že se jedná o téma stále palčivé a 

neuspokojivě řešené, a to i přes všeobecný společenský konsensus, že jakákoliv diskriminace 

v moderním demokratickém právním státě je považována za nežádoucí.  

Na trhu práce se nachází celá řada ohrožených skupin osob, které musí čelit 

neoprávněným překážkám např. v souvislosti se získáváním zaměstnání, udržením pracovní 

pozice nebo během kariérního růstu. Na tyto znevýhodněné osoby bývají v praxi kladeny 

větší požadavky, musí oproti jiným více prokazovat své schopnosti, dovednosti a také 

potřebnou motivaci pro práci, aby zaměstnavatele zaujaly a práci nejen získaly, ale také si ji 

udržely. Není v možnostech předkládané diplomové práce se detailněji věnovat všem 

ohroženým skupinám. Tato diplomová práce se proto zabývá především ženami, jež bývají na 

pracovním trhu často znevýhodňovány.  

Cílem předkládané diplomové práce je zkoumat situaci postavení žen na trhu práce 

v kontextu vybraných sociokulturních problémů a historickou genezi postavení žen ve 

společnosti, definovat jednotlivé pojmy s diskriminací související a analyzovat příslušnou 

právní úpravu včetně judikatury. Práce je proto systematicky členěna od obecného zakotvení 

problematiky postavení žen ve společnosti přes vymezení základních pojmů po právní úpravu 

a judikaturu.  

První kapitola se zabývá historickým vývojem postavení žen ve společnosti. 

Zachycuje vývoj náhledu na ženu na českém území. Zabývá se kontextem zvyšování rovnosti 

mezi ženami a muži v českých zemích, významnými osobnostmi, jež měly vliv na formování 

českého emancipačního hnutí. Detailněji zpracovává socialistické období, které má přímý vliv 

na problematiku postavení žen na trhu práce i v současné době. 

V další kapitole práce navazuje současnými výzvami, kterým ženy na trhu práce čelí. 

Jedná se především o různé nerovnosti na trhu práce, kdy se ženy dostávají do 

marginalizované pozice v důsledku genderové segregace. Čelí komplikovaným situacím v 
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oblastech získávání pracovního místa, možnostech kariérního růstu, nerovném mzdovém 

ohodnocení a dalším problémům.  

Ve třetí kapitole práce jsou vysvětleny základní pojmy, a to rovnost a diskriminace. 

Na pojem rovnost je v právní teorii nejčastěji nazíráno v kontextu formálního a materiálního 

pojetí. V rámci postavení žen na trhu práce je důležité rovněž definovat rovnost příležitostí    

a výsledků, jež mají praktické uplatnění v řadě sociálních politik. Dále je přiblížena 

problematika diskriminace v kontextu negativního a pozitivního pojetí. Právní teorie nově 

přichází také s konceptem vícečetné diskriminace, který má ambici lépe popsat současnou 

realitu diskriminace na trhu práce. V neposlední řadě se práce věnuje také problematice tzv. 

sebediskriminace, která dle kvalitativních výzkumů může představovat závažnou bariéru 

v uplatnění žen na trhu práce, a to především po delší pracovní pauze (např. po mateřské či 

rodičovské dovolené). 

Předkládaná práce se v poslední kapitole věnuje právnímu zakotvení zásady rovného 

zacházení a zákazu diskriminace a současné judikatuře na toto téma. Česká právní úprava 

vychází mimo jiné z mezinárodněprávních závazků, jimiž je Česká republika vázaná. V práci 

jsou zmíněny významné mezinárodní organizace, které především po druhé světové válce 

hrály prim na poli přijímání mezinárodněprávních dokumentů zaměřujících se na 

problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace. V předkládané práci se dále navazuje 

evropskými institucemi a také normotvorbou a judikaturou EU. Závěrem čtvrté kapitoly je 

zpracovaná problematika zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v českém právním 

řádu, pozornost je věnována vybraným důležitým právním předpisům a také výběru 

nejdůležitějších judikátů. 
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1. Historický vývoj postavení žen ve společnosti 

 

V této kapitole se detailněji zabývám historickým kontextem postavení žen ve 

společnosti. Porozumění historickým souvislostem je základním předpokladem pro 

porozumění modernímu antidiskriminačnímu právu. 

Otázky týkající se rozdílů mezi oběma pohlavími a mírou těchto rozdílů jsou 

předmětem zájmu různých vědních disciplín (sociologie, psychologie, antropologie a další). 

Otázky týkající se vlivu těchto rozdílů na postavení ve společnosti, jsou otázky hodnotové, 

nikoliv faktické. Nicméně „ve skutečnosti však fakta nelze od hodnot vždy oddělit a právě 

jejich styčná plocha hraje zásadní roli v debatě o rozdílech mezi pohlavími“1. Debata o 

rozdílech mezi ženami a muži a z toho pramenící „přirozené“ postavení žen ve společnosti je 

kontinuální debata, ke které zaujímá nějaký postoj většina lidí. Je to téma, které se bytostně 

dotýká každého jedince. Nicméně i tato debata má v historii různou podobu a průběh, 

v některých obdobích probíhala bouřlivěji než v jiných.2 

Od počátků lidstva pohled na ženu utvářely především její biologické dispozice. Jen 

ženy mohou rodit děti a poskytovat jim potravu v prvních měsících života. Tento fakt je podle 

řady antropologů, sociologů a psychologů hlavním důvodem, proč role ženy je především 

pečovatelská, spjatá s domovem. Z toho plyne, že je především úlohou žen obstarat péči o 

děti, a to po celou dobu jejich závislosti na rodičích. V návaznosti na ženskou roli pečovatelky 

se za logickou oblast ženské působnosti považovala od středověku také péče o chudé a 

nemocné, tedy činnost spjatá s filantropickými spolky či klášterními řády. Nicméně tato 

aktivita byla většinou dobrovolná a bezplatná. Postupem doby a s rozvojem zdravotnické péče 

se objevila placená práce ošetřovatelek, které bývaly v podřízeném vztahu k muži – lékaři.3 

V tomto období žena nebyla rovna muži po stránce právní ani faktické. Žena byla po 

staletí závislá a podřízená svému muži nebo otci ve všech oblastech života. Ženy se nemohly 

svobodně rozhodovat o svém vlastním životě, o svém vzdělání, neměly žádná politická práva, 

dokonce často se nemohly podílet ani na rozhodování o výchově svých dětí. Ačkoliv péče o 

domov a rodinu byla doménou ženy, muž byl hlavou rodiny4, tj. rozhodoval o všech 

                                                           
1 OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000, s. 15. ISBN 80-7178-403-6 

2 Kulturní antropoložka Oakleyová rozlišuje tři výrazná období změn zavedených pořádků ve vztahu k postavení žen ve společnosti: 1. 
1540-1640, 2. druhá polovina 19. stol., 3. současnost. Více viz Oakleyová, tamtéž, s. 15–21 

3 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexi a polemiky. Praha: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, v. v. i., 2016, s. 14. ISBN 978-80-87782-34-7 

4 § 91 zákona č. 946/1811 Sb., Všeobecný zákoník občanský 
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důležitých rodinných otázkách. Společenská prestiž žen ve společnosti se odvíjela od 

postavení manžela či otce. Jakékoliv vzdělávání žen bylo pojímáno jako příprava na roli 

dobré manželky a hospodyňky. Žena byla chápána jako nerozumné stvoření, které potřebuje 

dohled muže. Měla setrvat ve svém ohraničeném území a věnovat se péči o rodinné blaho, 

jelikož právě ženy byly dle teorie Haushaltbücher z první poloviny 19. století odpovědné za 

šťastný rodinný život.5 Postavení žen bylo ve všech aspektech lidského života nerovné.  

Taková situace se stávala postupem času neudržitelná. Ženy se začaly domáhat svých 

základních lidských a občanských práv. I v českém prostředí se začala utvářet řada ženských 

spolků. Příkladem může být například Americký klub dam, Ženský výrobní spolek, Ženský 

klub český, Spolek sv. Ludmily, Ženská národní rada nebo Výbor pro volební právo žen.  

 

1.1 Počátky českého emancipačního hnutí 
 

Pro české emancipační hnutí je příznačné jeho spojení s filantropií, která se stává 

významným atributem ženských hnutí i po celé následující století. „Nicméně filantropie 

nebyla ženskou emancipací, byla prvním krůčkem k uvědomění si vlastní lidské hodnoty a také 

vlastních možností.“6 První vlna feminismu nastoupila v českých zemích až v polovině 19. 

století a byla spojena s českým národním obrozením. Díky národnímu obrození je české 

emancipační hnutí založené především na spolupráci s muži, nestojí na vymezování se vůči 

mužskému světu. Muži začali vnímat ženy jako své spolupracovnice při probouzení národa. 

Oproti západním zemím Evropy přichází feministická vlna ovšem se zpožděním.  

Na změně ekonomického a sociálního postavení žen se významně podílí také 

demografický vývoj. Lidé se dožívají vyššího věku, klesá kojenecká úmrtnost a natalita. 

Dochází také k oslabení vlivu církve, což např. umožnilo používání do té doby církví 

diskvalifikovaných antikoncepčních metod. Rodiny začínají mít díky plánovanému 

rodičovství nižší počet dětí, což dává ženám prostor pro uplatnění se i v jiných oblastech než 

je rodina.  

Placená práce byla jedním z důležitých požadavků emancipačního hnutí. Práce ve 

smyslu kontinuální činnosti směřující k nějakému cíli je důležitým aspektem lidského života, 

ať už se jedná o neplacenou práci v domácnosti či hospodářství nebo placenou práci mimo 

domov. Ženy pracovaly odjakživa, vyvíjel se pouze způsob a forma jejich aktivní činnosti. 

                                                           
5 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 28. 

ISBN 978-80-87782-34-7 

6 LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě: žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 236. ISBN 978-80-246-3540-8 
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Důraz na pracovitost žen byl kladen od pradávna. Samotná vlastnost „pracovitost“ je 

pojímána jako vyhledávaná ctnost dobré manželky.7 Ženy tak byly odedávna odpovědné za 

práci v domácnosti, výchovu dětí a další činnosti spjaté s domovem. Zároveň ženy zastávaly i 

(neplacenou) práci v domácích hospodářstvích na venkově, v řemeslných a obchodních 

živnostech.8 

Nově vznikající průmyslová společnost si vyžádala také potřebu rozvoje sociálního 

zákonodárství. To přineslo mimo jiné zákaz práce žen v šestinedělí9, nárok na bezplatnou 

pomoc porodní asistentky a peněžitou podporu ve výši nemocenského po dobu čtyř týdnů po 

porodu10, zavedení osmihodinové pracovní doby11, nároky žen v souvislosti s porodem a 

ranou péčí o dítě12 a další. 

Naprosto zásadní vliv na postavení žen ve společnosti měla průmyslová revoluce. 

Ženy se začaly zapojovat do prací, které dříve byly doménou pouze mužů. Od samého 

počátku průmyslové revoluce pracovaly ženy v továrnách. Postupně začaly nahrazovat muže i 

v jiných oborech, jednalo-li se o méně fyzicky náročnou a nekvalifikovanou práci. 

Rozhodnutí zaměstnávat ženy (a děti) bylo motivováno především ekonomicky, jejich 

odměna byla výrazně nižší než odměna jejich mužských protějšků. „Právo na práci“ žen 

nebylo v chudých rodinách zpochybňováno, jelikož potřeba druhého příjmu byla výrazná.13 

Naopak dívky z měšťanských rodin byly stále tradičně vychovávány k budoucí roli 

hospodyň, manželek a matek. Především pro neprovdané ženy (např. z důvodu malého věna) 

se práce stává východiskem, aby nebyly nadále „břemenem“ pro rodinu. Lepší životní 

alternativou bylo ovšem stále manželství.14 Dívčí vzdělání orientované na práci v rodině 

dávalo předpoklad pro uplatnění se v ryze ženských povoláních té doby - např. učitelka 

klavíru, vychovatelka dětí, společnice, ošetřovatelka, ojediněle také písařka či účetní.15 

Prvními ekonomicky nezávislými ženami (ze středních vrstev) byly v rakouské monarchii 

                                                           
7 Důraz na pracovitost žen můžeme vysledovat i v lidové tvorbě. Např. Magdalena Novotná, známá jako milovaná babička Boženy 

Němcové, byla popisována jako velmi pracovitá ženy. 

8 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexi a polemiky. Praha: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, s. 7-15. ISBN 978-80-87782-34-7 

9 Dle § 94 císařského patentu (č. 227/1859 ř.z., řád živnostenský) Františka Josefa I. „Šestinedělky mohou býti zaměstnány v pravidelném 
živnostenském zaměstnání teprve šest neděl po slehnutí.“ 

10 Zákon č. 33/1888 ř. z., o nemocenském pojištění dělníků 

11 Zákon č. 91/1918 Sb., o osmihodinové pracovní době 

12 Zákon č. 221/1924 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří 

13 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 28. 
ISBN 978-80-87782-34-7 

14 Tamtéž, s. 29-30. 

15 LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě: žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 109, 251. ISBN 978-80-246-3540-8 



6 
 

učitelky.16 Také v případě tohoto povolání sehrálo významnou roli přesvědčení o ženských 

přirozených schopnostech, „díky nimž je péče o řádné vychování a vzdělání dětí pro ženu 

nejen snadná, ale současně nahrazuje vlastní rodinu, a tím naplňuje její život“17. 

Nově nastolený fenomén ženské placené práce začal být ovšem kritizován. Ženská 

práce nabourávala tradiční patriarchální uspořádání společnosti. Výhrady pramenily 

z možného odcizení jednotlivých členů domácnosti, snížením času věnovaného péči o 

domácnost a děti. Tento argument proti ženské práci byl v různých publikovaných textech 

uváděn napříč desetiletími či stoletími.18  

Další výhrady směrem k ženské práci směřovaly k možné mravní zkáze dívek 

pracujících bez dohledu v továrnách a dílnách, případně také obavami o zdraví plodu 

v průběhu těhotenství v souvislosti s namáhavou fyzickou prací ženy.   

Nicméně počet výdělečně samostatných žen přibýval pomalu, kvalifikované práce 

(učitelky, úřednice, ale i ošetřovatelky) zastávalo v roce 1880 jen 0,2% žen.19 Placená práce 

vdaných žen mohla být pouze doplňková a nesměla narušovat chod domácnosti. „ (…) pokud 

(žena) nepracuje kvůli zabezpečení rodiny, je její výdělečná práce považována za výstřednost, 

touhu po luxusu, „zpovykanou“ vzděláním a domácí „prázdní“…“20. Ovšem v důsledku 

zhoršující se ekonomické situace se musely i ženy ze středních měšťanských vrstev více 

věnovat placené práci mimo domov. Na rozdíl od žen z chudších vrstev musely tyto ženy 

zároveň dbát na svoji pověst, resp. aby jejich pracovní pozice byla společensky 

akceptovatelná.  

Odměna za práci nebyla v naprosté většině případů dostatečná k zajištění ekonomické 

samostatnosti žen. Jednak z důvodu, že ženy byly pojímány jako levná pracovní síla, která 

primárně nezajišťuje rodinný rozpočet. A zároveň ve většině evropských zemí v té době byla 

ženská práce spojována s nízkou kvalifikací a nízkým společenským statusem.21  

Přestože byla ženská práce často z různých důvodů haněna (jednoduchá, opakující se 

činnost), tvořily ženy významnou a žádanou pracovní sílu. „Pro zaměstnavatele totiž (…) 

                                                           
16 Třetí skupinou zaměstnání vedle ošetřovatelek a učitelek, ve kterých se ženy uplatňovaly, byla práce u poštovní a telegrafní služby. 

Tamtéž, 17. 

17 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexi a polemiky. Praha: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, s. 17. ISBN 978-80-87782-34-7 

18 Tamtéž, s. 16. 

19 LENDEROVÁ, M. K hříchu i k modlitbě: žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999, s. 251-261. ISBN 978-80-246-3540-8 

20 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexi a polemiky. Praha: Masarykův ústav a 
Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, s. 14. ISBN 978-80-87782-34-7 

21 Tamtéž, s. 30. 
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představovaly neorganizovanou, obvykle málo vzdělanou a o svých právech neinformovanou 

skupinu, nemající kolektivní zastání a v zásadě vděčnou za jakýkoliv plat.“22 

Mezi první požadavky feminismu řadíme vedle výdělečné činnosti žen spojené s jejich 

pozvolným hospodářským osamostatněním, také zvyšování vzdělanostní úrovně žen, 

zrovnoprávnění obou pohlaví v manželství a získání pasivního a aktivního volebního práva. 

Právě vzdělání bylo pojímáno jako předpoklad pro vymanění se z podřízeného postavení. 

 

1.2 Meziválečné období 
 

Pozice ženy ve společnosti se dále proměňuje v souvislosti s první světovou válkou. 

Znovu se opakuje historie a ženská emancipační hnutí se věnují vlasteneckým povinnostem. 

Ženská práce je v této době často neplacená, dobrovolná, podporující vlastenecké zájmy 

(např. sbírka peněz, pořádání kurzů pro válečné invalidy, ošacování), ženy se tak stávají 

„skutečnými občankami“. Ženská schopnost scelovat, pečovat, její něha a láska jakoby měla 

neutralizovat válečné hrůzy. Z pochopitelných politických důvodů ovšem nevznikl jednotný 

proud ženských emancipačních hnutí zasazující se o společný zájem, jejich loajalita měla své 

meze (na rozdíl od rakouských, německých či francouzských žen). Nebylo možné se veřejně 

hlásit ke své lásce k národu a v jejím jménu se spolčovat. Tisk v této době volá po zachování 

„mateřských povinností“ žen, upozorňuje na nebezpečí „odmužštění světa a rozkladu 

ženství“23, což ovšem zcela nereflektovalo pragmatické válečné potřeby země, tj. potřebu 

nahrazení mužské pracovní síly ženskou.24  

Téma rovnosti mužů a žen se nejvíce dostává do popředí v českých zemích v období 

první republiky a snoubí se s úsilím o zakotvení demokratického a svobodného 

československého státu.25 Mezi významné představitelky českého emancipačního hnutí patří 

např. Františka Plamínková, která založila Ženskou národní radu jakožto vrcholný orgán 

                                                           
22 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. O ženské práci. Dobové (sebe)reflexi a polemiky. Praha: Masarykův ústav a 

Archiv AV ČR, v. v. i., 2014, s. 32. ISBN 978-80-87782-34-7 

23 Např. text Josefa Roubíčka pro časopis Ženský svět napsal tuto úvahu: „…nikdy nebudou ženy takové jako muži. Ženy se mohou vzdáti 
všeho, vyjma jednoho: mateřství. Toho se nemohou vzdáti nikdy rozumově, dobrovolně, na základě nějaké životní filozofie. Tady umlká 
všecka filozofie, neboť to jest tajemství tak veliké, jako smrt. A nechť se svět nepodiví, jestliže jednoho dne řidička tramvaje zastaví vůz 
bez příčiny a bude se dívati utkvěle před sebe na koleje. Nebude tam ničeho, ale ona tam bude přece něco viděti. Mozek jí náhle vypoví 
službu a ona spatří něco na kolejích, v podivném mámení smyslů. Spatří tam své nenarozené děcko, které mohlo vyplniti obryz jejího 
života, kdyby se bývala vdala a žila jako naše babičky.“, HRADECKÝ, J., Nová žena, Ženský svět 21, 1917, č.2/3, s. 41-4. In: 
BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 52. 
ISBN 978-80-87782-34-7 

24 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 48-
58. ISBN 978-80-87782-34-7 

25 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
147. ISBN 978-80-7400-343-1 
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sdružující emancipační hnutí a spolky a zasazující se hlavně o politická práva žen. Dalšími 

významnými představitelkami českého ženského emancipačního hnutí byly např. Tereza 

Nováková, Božena Viková-Kunětická, Marie Tůmová. Nejen mezi ženami můžeme v této 

době vysledovat významné osobnosti zasazující se o emancipaci žen, např. Karel Slavoj 

Amerling, Vojtěch Náprstek, ale i první československý prezident. Masaryk se do hloubky 

zabýval v té době právě aktuální „ženskou otázkou“. Mimo jiné se domníval, že ženská 

(domácí) práce je ve společnosti nedoceněna. Jako poslanec se zasazoval o navýšení 

financování dívčích škol, aby dívky měly stejné možnosti vzdělávání jako chlapci. Domníval 

se, že ženy by měly mít právo volby, čemu se budou v životě chtít věnovat – rodině, práci, 

studiu. Emancipaci žen pojímal komplexně, nejen jako problematiku právní. 

Masaryk ve své přednášce v r. 1904 s názvem Moderní názor na ženu, upozorňoval, že 

nelze stavit muže a ženy do protikladu. Muži a ženy jsou si rovni a „otázky ženské není, jako 

není otázky jen mužské: je otázka společnosti“26. Masarykův pohled na ženu souvisel s jeho 

demokratickými názory, domníval se, že není možné dosáhnout demokratické společnosti, 

kde bude polovina populace v nerovném postavení. Inspirací pro nové politické dokumenty 

byl právě Masarykův výrok: „Žena budiž na roveň postavena muži, kulturně, právně a 

politicky“27. 

Právní úprava tak konečně začala reflektovat nové požadavky doby. Ve 

Washingtonské deklaraci se nově vzniklý stát přihlásil k demokratické zásadě rovnosti 

pohlaví ve svém ustanovení, že „ženy budou postaveny politicky, sociálně a kulturně na roveň 

mužům“28. Ústava29 nově vzniklého československého státu byla postavena na 

demokratických principech, deklarovala rovnost pohlaví a přiznala ženám volební právo. 

Požadavek rovnosti se promítl do hlavy páté Práva a svobody, jakož i povinnosti občanské, 

která zakotvovala v § 106 odst. 1: „Výsady pohlaví, rodu a povolání se neuznávají.“  V § 9 

bylo zakotveno rovné volební právo: „Právo voliti do sněmovny poslanecké mají všichni 

státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví (…)“. § 10 ustanovuje pasivní 

volební právo: „Volitelni jsou státní občané Československé republiky bez rozdílu pohlaví 

(…)“. Přes formální nabytí aktivního i pasivního volebního práva, praktické naplnění 

                                                           
26 MASARYK, T. Moderní názor na ženu. In: BUREŠOVÁ, J. Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. 

Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, katedra historie, 2001, s. 438. ISBN 80-244-0248-3 

27 Tamtéž, s. 48-49. 

28 Prohlášení nezávislosti československého národa jeho prozatímní vládou československou [online]. [cit. 2018-12-09]. Dostupné z: 
http://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/washingtonska-deklarace.html 

29 Zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., kterým se uvozuje Ústavní listina Československé republiky 



9 
 

především pasivního volebního práva bylo v praxi stále nedostatečné. V r. 1920 tvořily ženy 

pouze 3,4 % všech zákonodárců.30 

Postupně ženy začínají pronikat do nových profesí, které do té doby byly zastávány 

pouze muži (právnické profese, věda, umění), což souviselo s rozšiřováním vzdělanostní 

úrovně žen. A i přestože ženy měly přístup ke vzdělávání, stále promovalo více mužů než žen. 

V r. 1934 ženy tvořily pouze 14% všech absolventů VŠ.31 Zároveň také nějakou dobu trvalo, 

než si zaměstnavatelé zvykli na přijímání vzdělaných žen do pracovního poměru. 

Právě období mezi světovými válkami bylo často z pohledu ženské emancipace 

idealizované jako „zlaté časy“. Ve skutečnosti se z hlediska postavení žen ve společnosti 

vyznačovalo řadou paradoxů. Ač na ústavní úrovni byla zakotvena rovnost obou pohlaví, 

k jejímu praktickému naplňování bohužel nedocházelo. Stále existovalo mnoho právních 

norem, které legalizovaly nerovnost. Příkladem může být oblast práva státního občanství, kde 

se na vdané ženy vztahovala manželova opce a nemohly tudíž rozhodovat o svém státním 

občanství.32  

Dalším paradoxem byl fakt, že ačkoliv ženy prokázaly schopnost pracovat a zastávat i 

pozice, které do války vykonávali pouze muži, byl na ženy po válce vyvíjen „neviditelný“ 

společenský tlak, ať tyto pozice uvolní pro své mužské protějšky. Tento tlak měl na jedné 

straně genderově konzervativní dimenzi (nutnost vrátit se ke starým osvědčeným pořádkům), 

a dále vlasteneckou dimenzi, která si žádala osobní oběti pro dobro nového národa. 

Demobilizace ženských pracovních sil proběhla tak v nově vzniklém státě (na rozdíl např. od 

Německa) skrytě, především vdané ženy přenechávaly svá místa svým manželům. Paradoxem 

beze sporu bylo také lpění na starých „osvědčených“ způsobech. Například život žen z 

„dobrých“ středních měšťanských vrstev se stále řídil řadou nepsaných pravidel, tyto ženy 

například nesměly brát práci jiným ženám, pro které byla práce existenciální nutností.33 

Existoval ještě jeden důvod, proč se především vdané ženy z dobře situovaných rodin 

neměly podílet na placené práci. Třicátá léta 20. století byla poznamenaná hospodářským 

poklesem a potažmo hospodářskou krizí, jež vyprodukovala statisíce nezaměstnaných. 

Především na vdané pracující ženy se společnost dívala s despektem, jelikož se nepovažovalo 

                                                           
30 KNAPOVÁ, V. Ženy v právu (K právnímu postavení žen a jeho reflexi v meziválečném Československu). 2012. Diplomová práce. 

Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. s. 53 

31 HAVELKOVÁ, B. Genderová rovnost v období socialismu. In: BOBEK, M.; MOLEK, P.; ŠIMÍČEK, V. (eds.) Komunistické právo 
v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, s. 191. ISBN 978-80-
210-4844-7 

32 § 5 odst. 1 ústavního zákona č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního 
občanství a práva domovského v republice Československé 

33 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 59-
60. ISBN 978-80-87782-34-7 
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za správné, aby braly práci mužům, tj. živitelům rodin. Na pracovním trhu se proto začínaly 

objevovat tendence vylučovat ženy z placených zaměstnání založené na pracovní a sociální 

legislativě (např. zákaz noční práce, práce pod zemí a s nebezpečnými látkami), což ovšem 

nepředstavovalo jedinou možnost jak omezit ženskou práci. Z dnešního pohledu byly 

mnohem problematičtější tendence vyřazovat určité skupiny žen z jejich pracovních pozic. 

Jednalo se především o ženy, které během války nahradily muže na jejich pracovních 

pozicích, a vdané ženy. 34  

Stát mohl regulovat genderovou skladbu zaměstnanců pouze ve veřejné správě a 

státních podnicích. K tomu přistoupil zákonem z roku 192435, který de facto měl za následek 

propuštění především vdaných žen. I někteří vlivní politici měli negativní názor na ženskou 

emancipaci a potažmo práci. Například známý politik a ekonom, ministr financí v několika 

československých vládách, Karel Engliš navrhoval propuštění penzistů a vdaných žen z pozic 

ve veřejné správě jako jeden z nástrojů řešení ekonomické krize. K určitým opatřením36 

mající genderový podtext v praxi docházelo, přestože demokratická Ústava to nepřipouštěla.37 

Dále v souvislosti s potlačováním demokratických principů první republiky po 

podepsání Mnichovské dohody a radikalizací veřejného mínění v kontextu se vzrůstající 

nezaměstnaností si již druhá vláda Československé republiky mohla dovolit přistoupit 

zásadněji k řešení postavení vdaných zaměstnankyň a „prosazovat misogynské názory“38 na 

jejich produktivní práci. Vládní nařízení č. 370 a 380 Sb. z r. 1938 upravující personální 

politiku ve veřejné správě umožňovalo propustit všechny „nadbytečné“ zaměstnance (podle 

subjektivního názoru vedoucího), penzisty a také všechny zaměstnankyně, které nebyly 

existenčně závislé na vlastním příjmu.39 

V období druhé světové války utichla nejen různá emancipační hnutí, ale veškerý 

společenský a kulturní život republiky. Docházelo k masivnímu porušování lidských práv 

obou pohlaví. Ženy byly během války znovu zapojené do pracovního procesu a zastávaly 

                                                           
34 Srov. BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, 

s. 50-73. ISBN 978-80-87782-34-7 

35 § 14, odst. 4, 5 zákona č. 286/1924 Sb., o úsporných opatřeních ve veřejné správě: (4) Pokud se přihlíží k hospodářským poměrům 
zaměstnanců, buď též především vybráni zaměstnanci, kteří jsou podle uvážení příslušného úřadu hospodářsky zajištěni, dále 
zaměstnanci, jejichž propuštěním nebude výživa jejich nebo jich rodin ohrožena. (5) Pokud se přihlíží k rodinným poměrům, buď též 
postupně vzati v úvahu svobodní zaměstnanci před ženatými, bezdětní ženatí zaměstnanci (provdané zaměstnankyně) před ženatými 
(provdanými), ovdovělými nebo rozvedenými, kteří se musí starati o výživu a výchovu dětí… 

36 Jednalo se např. o vládní nařízení č. 252/1933 Sb., jenž „mělo výrazný genderový charakter a citelně snižovalo požitky zejména 
provdaných zaměstnankyním s cílem donutit je k odchodu z veřejné správy“,  BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. 
Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 74. ISBN 978-80-87782-34-7 

37 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 72-
73. ISBN 978-80-87782-34-7 

38 Tamtéž, s. 74. 

39 Tamtéž, s. 74-75. 
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často velmi fyzicky náročnou práci. I po válce pokračoval tento trend v zapojování žen do 

pracovní činnosti (z důvodu nedostatku mužů). Bylo potřeba rychle nastartovat ekonomiku 

válkou zničeného státu. 

Po válce se ženy již nevrací do domácnosti, nikdo po tom již nevolá, jako tomu bylo 

po skončení první světové války. Naopak se očekává, že všichni přispějí k obnově nového 

státu a na budovatelském úsilí se budou podílet i ženy. Po první světové válce byl vyvíjen tlak 

především na vdané ženy, aby se vrátily zpět do domácnosti a uvolnily svá místa mužům 

vracejícím se z války. Po druhé světové válce se naopak pohlíží s despektem na ženy, které 

nemají zájem o placené zaměstnání. 

 

1.3 Socialistické období 
 

Únorový komunistický převrat v roce 1948 citelně zasáhl celou československou 

společnost. Nové socialistické uspořádání vycházející z marxisticko-leninské filozofie se 

dotklo také postavení žen ve společnosti a tématu rovnosti pohlaví. Marxistická teorie se o 

„ženskou otázku“ nezajímala samostatně ale v rámci sociálních témat důležitých pro 

marxismus. Problematika postavení žen ve společnosti je pojímána jako druhořadý problém, 

jelikož změna společenského postavení ženy se váže pouze na změnu společenského systému, 

jinak není uskutečnitelná.40 Další omezení marxistické teorie je chápání ženské otázky jako 

druhořadého problému, který nebyl identifikován jako závažný společenský problém hodný 

řešení.41 Ženy mohou směřovat ke svému „plnému osvobození“ jedině v souvislosti s účastí 

na placené práci. V. I. Lenin o ženách říká: „Postavení ženy bylo dosud takové, že se mu říká 

otrocké; žena klesá pod tíhou svých domácích povinností, a z tohoto postavení ji může 

vysvobodit jen socialismus. Teprve až přejdeme od malých hospodářství ke společnému 

hospodářství a ke společnému obdělávání půdy, teprve pak budou ženy úplně osvobozeny.“42 

K tomu je zapotřebí splnění několika bodů, o něž je třeba usilovat: politická revoluce (tj. 

únorový převrat), ekonomická aktivita žen, proměna péče a výchovy dětí v záležitost 

                                                           
40 SOKAČOVÁ, L. Genderové změny po roce 1989 v České republice. In: APPELTOVÁ, M. a kol. Gender a demokracie: 1989-2009. 

Praha: Gender Studies. 2009, s. 12. ISBN 80-86520-64-1 

41 HAVELKOVÁ, B. Genderová rovnost v období socialismu. In: BOBEK, M.; MOLEK, P.; ŠIMÍČEK, V. (eds.) Komunistické právo 
v Československu. Kapitoly z dějin bezpráví. Mezinárodní politický ústav, Masarykova univerzita: Brno, 2009, s. 180-186. ISBN 978-
80-210-4844-7 

42 Výňatek z Leninova projevu na 1. všeruském sjezdu dělnic z r. 1918 (in BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, 
osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 78. ISBN 978-80-87782-34-7) 
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kolektivní a domácí práce, které mají představovat jednu z forem společenské výroby (zřízení 

veřejných prádelen, jídelen atd.).43 

Po skončení nacistické okupace nebyly předpisy z doby okupace uznány za součást 

právního řádu. Ostatní právní předpisy byly ponechány součástí právního řádu s výjimkou 

těch, které byly v rozporu s platnou ústavou a jejími principy. Nově nastolený režim se 

přihlásil na ústavní úrovni k požadavku rovnosti pohlaví. Ústava 9. května zakotvovala v § 1 

odst. 2 zásadu rovnosti: „Muži a ženy mají stejné postavení v rodině i ve společnosti a stejný 

přístup ke vzdělání i ke všem povoláním, úřadům a hodnostem.“44 Obdobně zásadu rovnosti 

koncipovala i Ústava 196045. Ústava 1960 navíc garantovala rovnoprávnost pohlaví 

zajištěním zvláštní úpravy pracovních podmínek, zvláštní zajištění zdravotní péče při 

těhotenství a mateřství, rozvojem zařízení a služeb péče o děti.46  

Po únorovém převratu nastaly velké změny v právu obecně. S ohledem na téma 

rovnosti žen a mužů je potřeba zmínit zákon o právu rodinném (publikovaný pod č. 265/1949 

Sb.) přijatém během právnické dvouletky, na jehož základě došlo k vynětí rodinného práva 

z práva občanského a který přinesl řadu změn v rodinném právu ve prospěch rovnoprávného 

postavení obou manželů. Z hlediska emancipace žen bylo důležité úvodní ustanovení zákona, 

že manželství je dobrovolné a trvalé společenství muže a ženy představující základ rodiny, 

které slouží všem svým členům. Podle § 15 daného zákona mají muži a ženy stejná práva a 

povinnosti v manželství. Dále zákon stanovil, že k výkonu povolání a ke změně místa 

zaměstnání nepotřebuje žádný z manželů souhlasu manžela druhého.47 Došlo ke zrušení 

ustanovení Všeobecného zákoníku občanského o muži jako „hlavě rodiny“, podle kterého 

muž řídil domácnost, určoval bydliště a jemuž byla manželka povinna poslušností a pomocí. 

Nicméně i přes právní rovnost obou pohlaví, si de facto ženy a muži byli stále nerovní ve 

svých právech a povinnostech. 

Vedle občanskoprávního posunu dochází také v oblasti pracovního práva ke změnám. 

Pracovní zákonodárství, které bylo do té doby značně nejednotné (např. ve smyslu rozdílné 

ochrany různých kategorií pracovníků), se po válce začíná pozvolna rozvíjet a sjednocovat. 

Proces sjednocování je považován za projev rovnosti v novém socialistickém státě. Nicméně i 

tak zůstává pracovní zákonodárství roztříštěné a nepřehledné. Proto sílí potřeba kodifikace 

                                                           
43 Tamtéž, s. 78. 

44 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb., Ústava Československé republiky 

45 Čl. 20 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky. 

46 Tamtéž, čl. 27. 

47 § 16 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném 
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pracovního práva. Výsledek této snahy je zákoník práce publikovaný pod č. 65/1965 Sb., jež 

představuje první kodifikaci pracovního práva u nás.48 

V oblasti rovnosti mužů a žen je na jedné straně proklamována rovnost obou pohlaví, 

na straně druhé jsou pro ženy stále vytvářeny nové překážky pro uplatnění se v práci. 

Stereotypizace ženských životních drah byla enormní. Předpokládalo se, že primárním 

pečovatelem o dítě bude matka. Muži nemohli být příjemci mateřských dávek, stejně tak se 

jim nezapočítávala péče o dítě jako náhradní doba v rámci důchodového pojištění.  

Hlavním cílem byla ochrana mateřské role ženy, která představuje její hlavní 

společenskou funkci. Zákoník práce z r. 1965 zakotvoval v čl. VII: „Ženy mají právo na 

stejné postavení v práci jako muži. Ženám se zajišťují pracovní podmínky umožňující jim 

účast na práci s ohledem na jejich fyziologické předpoklady, ale zejména na jejich 

společenskou funkci v mateřství, při výchově dětí a péče o ně.“ Z tohoto důvodu upravoval 

zákoník pracovní podmínky žen. Ustanovení § 150 konkrétně upravoval zákaz některých 

prací ženám, a to bez ohledu na jejich specifickou situaci, potřeby či přání. Docházelo i 

k absurdním situacím, kdy byla chráněna „společenská funkce mateřství“ i u žen v neplodném 

věku, u žen, které neměly zájem mít děti nebo je nemohly mít. Zákoník práce z r. 1965 dále 

mimo jiné specifikuje, kdy je nutné ženu převést na jinou práci, délku mateřské a rodičovské 

dovolené, zákaz výpovědi nebo zákaz vysílání v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřstvím. 

Jako další nově identifikované problémy se objevuje nízká kvalifikace žen, mzdová 

nerovnost nebo fenomén skleněného stropu.49 Proto od první poloviny 60. let začíná 

kontinuální debata o možnostech řešení těchto problémů.50 

Státem nakázaná emancipace, resp. emancipace „shora“, byla nicméně problematická 

z několika důvodů. Přes formální deklaraci rovnosti mužů a žen panovala nerovnost mezi 

oběma pohlavími. Řada důležitých otázek nebyla vůbec řešena jako např. problematika 

sexuálního násilí v rodině, na pracovišti. Problematika rovného postavení mužů a žen byla 

řešena především v oblasti zvláštních pracovních podmínek žen.  

Čistě praktickým důvodem zapojení žen do pracovního procesu v řadě rodin byla 

potřeba druhého příjmu, jelikož mzdy byly po první mzdové reformě v r. 1946 nastaveny na 

velmi nízkou úroveň.51 Dochází k posunu od tradičního rodinného uspořádání, kdy muž je 

                                                           
48 Srov. BĚLINA, M.; PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck. 2017, 7. vydání, s. 23-26. ISBN 978-80-7400-667-8 

49 BAHENSKÁ, M.; HECZKOVÁ, L.; MUSILOVÁ, D. Nezbytná, osvobozující, pomlouvaná – O ženské práci. Praha: Veduta, 2017, s. 76. 
ISBN 978-80-87782-34-7 

50 Např. socioložka Libuše Háková se věnuje analýze problémů ženské práce v socialistické společnosti. 

51 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
151. ISBN 978-80-7400-343-1 
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živitelem rodiny a žena má roli výchovnou a pečovatelskou směrem k dvoupříjmové rodině. 

V tomto období se ještě více prohlubuje tzv. dvojí pracovní břemeno žen, a to práce 

v zaměstnání a práce v domácnosti, tedy proces, který byl nastartován již v minulosti. Nyní 

ovšem dochází k jeho masivnímu nárůstu. 

Jako pozitivní aspekt této doby bývá vnímána dostupnost zařízení zajišťující péči o 

děti, výhody pro ženy pro podporu jejich mateřské a pracovní role a zároveň štědrý systém 

sociálních dávek.52 Nutno dodat, že kolektivní zařízení pro děti, do kterých bývaly už velmi 

malé děti umisťovány, by z dnešního pohledu pravděpodobně neobstály. V této době také 

dochází ke zvýšení vzdělanostní úrovně žen, integraci žen do světa práce a počátky 

ekonomické nezávislosti žen.53 Setkáváme se ve větším měřítku s ženami, které pracují pro 

svoji vlastní seberealizaci a k uplatnění získané kvalifikace. 

I přes určité klady, nerovnost mezi oběma pohlavími přetrvávala. Dostali jsme se od 

chápání „ženské otázky“, jež byla nastolena za první republiky v souvislosti s rozvojem 

demokratického státu, do situace, kdy se ženy musely účastnit placené pracovní činnosti, aniž 

by se jejich situace v rodině jakkoliv změnila.54  

Závěrem je potřeba dodat, že v druhé polovině 20. století trend zvyšující se 

zaměstnanosti žen a jejich vzdělanostní úroveň nesouvisí pouze se společenským nastavením, 

jelikož oboje můžeme vysledovat i v jiných než socialistických společenských uspořádáních. 

 

1.4 Vývoj po roce 1989 
 

Česká republika se jako demokratický právní stát přihlásila k rovnosti mužů a žen na 

ústavní úrovni.55 Nicméně v prvních letech po změně politického režimu v roce 1989 nedošlo 

z hlediska rovnosti mužů a žen k žádným výrazným legislativním změnám. Větších změn 

doznává právní úprava až v souvislosti s přípravou na vstup České republiky do Evropské 

unie, a to především v souvislosti s tzv. harmonizační novelou56 a následným přijetím 

                                                           
52 Tamtéž, 153. 

53 WAGNEROVÁ, A. Co přinesl a nepřinesl českým ženám socialistický model rovnoprávnosti – aneb nejen jesle a traktoristky. In: 
APPELTOVÁ, M. a kol. Gender a demokracie: 1989-2009. Praha: Gender Studies. 2009, s. 18. ISBN 80-86520-64-1 

54 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
151-152. ISBN 978-80-7400-343-1 

55 Čl. 3, odst. 1 LZPS: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry, náboženství, politické 
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 
postavení.“ 

56 Vstupem do EU se ČR zavázala k harmonizaci svého práva s ES. První „harmonizační novela“ byla provedena zákonem č. 155/2000 Sb. 
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antidiskriminačního zákona, zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále také „AntiZ“). 

Praktické naplnění ústavního principu rovnosti bylo problematické nejen z důvodu 

chybějící právní úpravy, ale také z přetrvávajících stereotypů zavedených dobou minulou. 

Právě masivní zapojení žen do pracovního procesu v souvislosti s rovnostářskou ideologií 

socialismu způsobilo dnešní, někdy odmítavý, postoj k rovnosti a prevenci diskriminace. 

„Paradoxní bohužel je, že nechuť používat rovnost a s ní související antidiskriminační 

principy přežívá i ve vztahu ke koncepcím, které se mezitím ve vší komplexitě rozvinuly 

v západní Evropě a v USA. Stále považujeme za normální řadu věcí, které by byly na západ od 

našich hranic považovány za nepřípustnou diskriminaci.“57 Devadesátá léta byla tak i léty 

intenzivního odmítání feminismu. Dokonce zaznívaly i takové požadavky, že ženy se mají 

vrátit do domácností, docházelo k rušení předškolních zařízení pro děti apod.58 

Na druhou stranu se touto dobou začíná pomalu probouzet občanská společnost a s ní 

nová feministická hnutí. Mezi zakladatelkami byly i významné osobnosti z disidentského 

hnutí a cizinky, především Američanky, kterým byl často vytýkán až „militantní“ postoj a 

mentorský přístup k zemím střední a východní Evropy. Jako problematický se ukázal rozdílný 

přístup k feministické problematice. Základní podstatou západního feminismu je snaha 

vyrovnat se mužům ve všech aspektech.59 Takové pojetí feminismu nekoresponduje s českou 

tradicí. České feministické hnutí bylo založeno na svobodném státě a spolupráci obou 

pohlaví, nikoliv na jejich soutěži. I tak měl západní vliv (hlavně z Německa a USA) příznivý 

dopad na rozvoj českého feministického hnutí, jelikož zahraniční vlivy mohly sloužit nejen 

jako zdroj inspirace, ale také představovaly důležitou finanční pomoc. 

 

  

                                                           
57 KÜHN, Z. Úvodní slovo In: FIALOVÁ, E.; SPOUSTOVÁ, I.; HAVELKOVÁ, B. Diskriminace a právo, Gender Studies. 2007, s. 2. 

ISBN 978-80-86520-20-9 

58 SOKAČOVÁ, L. Genderové změny po roce 1989 v České republice. In: APPELTOVÁ, M. a kol. Gender a demokracie: 1989-2009. 
Praha: Gender Studies. 2009, s. 7-10. ISBN 80-86520-64-1 

59 Tamtéž, s. 7-10. 
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2. Vybrané socio-kulturní aspekty současného postavení žen na 
trhu práce 

 

Postavení žen ve společnosti ovlivnily společenské změny, které po roce 1989 nastaly. 

Nový stát se musel vyrovnat s nově vzniklými problémy souvisejícími s tržním 

hospodářstvím a jeho důsledky pro pracovní trh. Skončilo období, kdy člověk mohl strávit 

většinu svého produktivního života v jednom zaměstnání, u jednoho zaměstnavatele. Připojili 

jsme se tak k rodině západních demokratických právních států postavených na tržním 

hospodářství. 

Základní charakteristiky postavení žen na trhu práce po ekonomické transformaci 

shrnuje např. Čermáková, která zároveň zdůrazňuje, že otázky týkající se postavení žen na 

trhu práce nebyly, na rozdíl od vyspělých států nebo nadnárodních uskupení, považovány za 

důležité.60 V následujícím textu se budu věnovat vybraným závažným fenoménům, jež souvisí 

s problematikou žen na trhu práce. 

 

2.1 Nerovnost na trhu práce 
  

Práce představuje důležitou součást lidského života jak pro muže, tak také pro ženy. 

Sirovátka k významu placené práce uvádí: „Postavení na trhu práce zůstává v post-moderní, 

ale nadále meritokratické a tržně orientované, navíc globálně kompetitivní a konzumní 

společnosti, základem sociálního statusu“.61 

Trh práce se po ekonomické transformaci v 90. letech stal flexibilnější a 

proměnlivější. Docházelo, a stále dochází, k neustálým inovacím pracovních procesů a 

postupů za účelem snižování nákladů, zvyšování kvality a inovací produktů a služeb. 

Konkurence ve většině odvětví je značná, proto přidaná hodnota produktů se zvyšuje. 

Požadavky na pracovníky se rychle mění, zvyšují se požadavky na kvalitu práce. 

Dochází k rozvoji koncepcí celoživotního učení, jelikož kvalifikace a kompetence pracovníků 

rychle zastarávají a nutnost celoživotního učení je brána jako norma pro další ekonomický 

růst. Díky častějším změnám nejen zaměstnavatele, ale i profesního směřování jako takového 

(mnohem častěji dochází k tranzitům mezi různými povoláními), se začínají cenit tzv. klíčové 

                                                           
60 ČERMÁKOVÁ, M.. Postavení žen na trhu práce, Praha: Sociologický ústav AV ČR [online]. [cit. 2019-01-19].  Dostupné z: 

http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1815c8033438c841b2dca524e33aa4e7dfa234bd_248_389CERMA.pdf, s. 390 

61 SIROVÁTKA, T.; WINKELER, J.; ŽIŽLAVSKÝ, M. a kol. Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé – ALBERT. 2009, s. 11. ISBN 
978-80-7326-172-6 
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kompetence, tady takové kompetence, které jsou uplatnitelné ve více profesích, jsou 

přenositelné a nejsou spjaté s jedním povoláním. To vše se promítá do tlaku na samotné 

zaměstnavatele, potažmo na jejich zaměstnance, kteří musí neustále reagovat na tyto 

požadavky a potažmo změny.  

Problémy jedinců na trhu práce jsou způsobeny na jedné straně individuálními aspekty 

(např. osobnostním nastavením, intelektem, preferencemi), na druhé straně strukturálními, 

ekonomickými a kulturními nespravedlnostmi ve společnosti, potažmo na trhu práce. 

Detailněji analyzuje nespravedlnosti ve společnosti Young62, která definuje pět základních 

forem útlaku ve společnosti – vykořisťování63, marginalizaci64, bezmocnost65, kulturní 

imperialismus66 a násilí67, a to mimo jiné v souvislosti s problematikou genderové nerovnosti. 

Podrobněji se v následujícím textu věnuji s ohledem na trh práce dle mého názoru nejvíce 

rozšířenému problému – marginalizaci. 

 „V tržní soutěži narůstají rozdíly v postavení lidí na pracovním trhu. Mimo to se 

někteří lidé ocitají na okraji či mimo pracovní trh v „marginální“ pozici.“68 Marginalizované 

skupiny osob mají problémy se získáváním místa, jeho udržením, možnostmi kariérního 

rozvoje, častěji narážejí na různé překážky a zároveň je více než jiné sužuje nejistota pojící se 

s jejich pracovním uplatněním.69 

Marginalizací se rozumí „dynamický proces formovaný z jedné strany tržními procesy 

a z druhé strany strukturami sociálních vztahů a norem.“, jedná se o opak participace.70 

                                                           
62 YOUNG, I. Justice and the Politics of Diffefence. In KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza 

sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 2006, s. 16–19. ISBN 80-7330-090-7 

63 Pojem vykořisťování byl původně spojen pouze s útlakem dělnické třídy. Young tomu dodává nový genderový a rasový rozměr, kdy 
někteří lidé uplatňují svůj vliv pro kontrolu a ovládání druhých. Genderově specifické vykořisťování na trhu práce představuje např. 
situace nerovného rozdělení domácích povinností, kdy péče o rodinu je pouze na bedrech ženy, přičemž profitují z ní všichni členové 
domácnost. Vykořisťování lze dále v praxi demonstrovat např. na nižším platovém ohodnocení žen. (Tamtéž, s. 16-17) 

64 Genderově specifická marginalizace spočívá v odsouvání znevýhodněných skupin žen na okraj společnosti v důsledku jejich 
stigmatizace, resp. jejich biologické dispozici rodit děti. (Tamtéž, s. 17) 

65 Bezmocnost ukazuje na problém ve společenském dělení lidí na ty, kteří mají příležitost vytvářet strategie, měnit a rozhodovat, a dále na 
ty, kteří tyto privilegia nemají. V souvislosti s genderově specifickou bezmocností se jedná o problematiku např. skleněného stropu, kdy 
je ženám znemožněno dosáhnout vyššího mocenského vlivu. „Bezmocní ztrácejí moc definovat svoji vlastní identitu, získat společenský 
respekt a trpí negativním sebehodnocením v důsledku nedostatku příležitostí rozvinout vlastní schopnosti a uplatnit se společensky 
uznávaným způsobem.“ (Tamtéž, s. 17) 

66 Kulturní imperialismus je založený na stereotypních interpretacích a kontrole dominantní kulturou. V oblasti genderové nerovnosti se 
projevuje pohledem na ženy jako na ty „druhé“, tj. androcentrickým pohledem. (Tamtéž, s. 16-17) 

67 Násilí do kulturního imperialismu přidává ještě tlak a hrozbu. Genderově specifické násilí je např. sexuální obtěžování. (Tamtéž, s. 16-
17) 

68 SITOVÁTKA, T. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu v České republice. Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity, Brno. [online]. [cit. 2019-01-06].  Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8132e1afd84315ee46a7b9598708ce7df5f77aa3_267_169SIROV, pdf, s. 169 

69 SIROVÁTKA, T.; WINKELER, J.; ŽIŽLAVSKÝ, M. a kol. Nejistoty na trhu práce. Brno: František Šalé – ALBERT. 2009, s. 9-38. 
ISBN 978-80-7326-172-6 

70 SITOVÁTKA, T. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu v České republice. Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity, Brno. [online]. [cit. 2019-01-06].  Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8132e1afd84315ee46a7b9598708ce7df5f77aa3_267_169SIROV, pdf, s. 170 
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Marginalizovaný trh práce je takový trh, na kterém jsou jisté pracovní pozice pojící se 

s vysokým sociálním statusem a výhodami pro určité skupiny osob těžko dosažitelné. 

Pracovní trh lze proto segmentovat na primární a sekundární trh práce.  

Pro primární trh je typické, že se zde soustřeďují „žádané“ práce, tj. takové, které jsou: 

- stabilní (nejlépe pracovní úvazky na dobu neurčitou); 

- k jejichž výkonu je potřeba určitá kvalifikace; 

- které jsou dobře finančně ohodnoceny; 

- se kterými se pojí další různé výhody (možnosti kariérního rozvoje, vzdělávání, 

různé druhy benefitů, prestiž a další); 

- zvyšují sociální status jedince. 

Skupiny osob, které na tyto pozice nedosáhnou, se musí spokojit s pozicemi na 

sekundárním trhu práce. Pro sekundární trh je typické, že se jedná o pracovní pozice, které 

jsou hůře finančně ohodnocené, často se jedná o práci „načerno“, obsah práce je rutinní, 

nejsou zde možnosti kariérního rozvoje. Marginalizace osob ve svém důsledku snižuje 

možnost naplnění kariérních ambicí, tito lidé jsou častěji ohroženi nezaměstnaností, častěji 

jsou propouštěni, čelí delší průměrné době nezaměstnanosti atd.   

Jednou ze znevýhodněných skupin na trhu práce jsou právě ženy, ovšem nelze obecně 

říci, že všechny ženy jsou marginalizované na trhu práce. Jak uvádí Křížková, genderově 

specifická marginalizace spočívá v odsouvání určitých skupin žen na okraj společnosti.71 

Jedná se například o svobodné matky, ženy jiné než české národnosti, ale také prostitutky a 

další. 

Důvodů, proč právě ženy čelí více problémům na trhu práce, je celá řada. Jedná se o 

problematiku komplexní, kde nelze jednoduše konceptualizovat příčinu a důsledek. Avšak lze 

identifikovat určité problematické okruhy, se kterými se ženy setkávají. Jedná se o následující 

negativní jevy: 

- genderová segregace trhu práce;  

- rozdíly v přístupu k zaměstnání, možnostem kariérního rozvoje a rozdílnému 

mzdovému ohodnocení (porušení zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace); 

- sexuální obtěžování; 

- (ne)možnosti skloubení rodinného a pracovního života. 

                                                           
71 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický 

ústav AV ČR. 2006, s. 17. ISBN 80-7330-090-7 
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Více se vybraným oblastem věnuji v následujícím textu této kapitoly.72 

 

2.2 Problematika genderu 
 

Pojem gender lze charakterizovat jako sociální konstrukt související s rodovými 

rolemi žen a mužů a jejich odrazem ve společnosti, který člověk získává v rámci procesu 

enkulturace.73 „Jedná se o kulturně vymezenou definici „ženskosti“ (feminity) a „mužskosti“ 

(maskulinit) lišící se v čase a prostoru.“ 74 Detailněji se problematikou maskulinity a feminity 

v různých kulturách zabývá např. Hofstede, který identifikoval celkem pět kulturních dimenzí 

včetně pohledu na muže a ženy.75 Pro maskulinní země je typický důraz na prosazení sebe 

sama. Společnost je orientovaná výsledkově a podporuje tradiční uspořádání rodinných rolí. 

Dále oceňuje pokrok a materiální úspěch jako základní společenské hodnoty. Od mužů se 

očekává, že budou asertivní, ambiciózní a tvrdí, naopak od žen se očekává, že budou jemné, 

laskavé a pečující. Nejvíce maskulinní kulturou je dle výzkumu Japonsko, nejméně naopak 

Švédsko. Ve feminních kulturách se klade důraz na péči o druhé, genderové role nejsou přísně 

dané, základními hodnotami jsou pomoc a podpora. 76 77 

Pro popsání rozdílných očekávání od mužů a žen byl vytvořen pojem gender. Samotný 

pojem, dnes již běžně užívaný, byl v 90. letech v českém akademickém diskursu neznámý. 

Poprvé se v českém prostředí začíná pojem gender používat v souvislosti s článkem Marie 

Čermákové s názvem Gender, společnost, pracovní trh v roce 1995. Čermáková zde 

identifikovala hlavní problémy rovného postavení mužů a žen: horizontální a vertikální 

genderovou segregaci trhu práce, feminizaci určitých povolání, mzdový genderový rozdíl a 

rozdíly v přístupu ke vzdělání a práci.78  

                                                           
72 Nad rámec této diplomové práce je oblast sexuálního obtěžování, které se nevyskytuje pouze v pracovním prostředí, ale jedná se o 

komplexní problematiku vyplývající z kulturního pohledu na roli ženy. 

73 Jiný název vedle enkulturace pro proces přenosu kulturních vzorců z generace na generaci je kulturní transmise. Všeobecně známější je 
nicméně termín socializace, který vystihuje používání osvojeného v souladu se společenskými normami. 

74 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 54. ISBN 978-80-7380-277-6 

75 Dimenze národní kultury jsou dle Hofsteda následující: 1. vzdálenost moci (od malé k velké), 2. kolektivismus vs. individualismus, 3. 
feminita vs. maskulinita, 4. vyhýbání se nejistotě (od slabého k silnému), 5. orietace na čas (krátkodobá vs. dlouhodobá) 

76 HOFSTEDE, G. Kultury a organizace. Software lidské mysli. Praha: Universita Karlova. 2007, s. 335. ISBN 80-86131-70-X 

77 Pohled na genderové uspořádání rolí v českém prostředí nastiňuje příloha č. 1, která ukazuje názory na rozdělení různých činností 
v rodině. 

78 APPELTOVÁ, M.; BOSNIČOVÁ, N. Genderový pracovní trh – proměny diskursu. In: APPELTOVÁ, Michaela a kol. Gender a 
demokracie: 1989-2009. Praha: Gender Studies. 2009, s. 20-22. ISBN 80-86520-64-1 
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Pojem gender je sociálně podmíněný konstrukt. Gender „je určován představou o 

úkolech, funkcích a rolích náležejícím ženám a mužům…“.79 Naopak pojem pohlaví se 

vztahuje na biologickou jedinečnost mužů a žen. Řada právních předpisů operuje především 

s termínem pohlaví, hovoříme například o diskriminaci na základě pohlaví (nikoliv genderu). 

Určité rozlišování na základě pohlaví jakožto biologické danosti každého jedince bývá ve 

většině případů v právu tolerováno (např. předpisy upravující zvláštní ochranu těhotných žen). 

„Muži a ženy totiž jsou skutečně biologicky odlišní, a před právem tak stojí velká otázka, které 

z těchto rozdílů uznat a proti kterým vystoupit.“80 Rozdílnost na základě pohlaví nesmí být 

ovšem obecně přijímaným důvodem pro rozdílné zacházení.  „To, co je (…) potřeba označit 

za diskriminaci na základě pohlaví, je znevýhodnění muže či ženy z toho důvodu, že se od toho 

či onoho něco společensky očekává.“81 

Z hlediska genderových politik a práva je důležitý pojem genderová rovnost. Štangová 

ji definuje jako „vyrovnané zastoupení, kompetence a zviditelnění obou pohlaví ve všech 

sférách veřejného i soukromého života.“82 A zároveň upozorňuje: „Genderová politika není 

synonymem pro stejnost (…) Genderová rovnost zahrnuje právo být jiný.“83 Znamená to, že 

cílem moderních genderových politik není jen formální nastolení rovnosti mezi pohlavími, ale 

také vypořádání se s rozdílností obou pohlaví, tj. přijmutí jejich rozdílů a s tím souvisejících 

specifických požadavků pro zajištění rovnosti de facto.84 Genderové politiky se promítají i do 

vládních dokumentů.85 Genderovou rovnost můžeme pojímat jako cíl těchto politik. 

Další související pojem je gender mainstreaming, jenž reprezentuje různé strategie, jak 

genderové rovnosti v praxi dosáhnout.86 Cílem gender mainstreamingu je prosazení materiální 

rovnosti mezi oběma pohlavími.87 „Ve všech rozhodovacích procesech se jako jedno 

                                                           
79 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 54. ISBN 978-80-7380-277-6 

80 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN, Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 231. ISBN 978-80-7179-584-1 

81 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
21. ISBN 978-80-7400-343-1 

82 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 54. ISBN 978-80-7380-277-6 

83 Tamtéž. s. 55. 

84 Tento přístup vycházející z faktu, že existují přirozené rozdíly mezi pohlavími a je potřeba s nimi počítat, koresponduje také s moderním 
mainstreamovým feministickým diskursem, jež si už nezakládá na ostrém vymezování se vůči mužům, ale na přijetí rozdílů a podpoře 
jedinečnosti obou pohlaví. 

85 Např. usnesení vlády z r. 2017 zaměřené na prosazování rovnosti mezi muži a ženami rozpracovává úkoly v oblastech: institucionální 
zabezpečení rovnosti žen a mužů, vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích, rovnost žen a mužů na trhu práce a 
v podnikání, slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, vzdělání a výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti, 
důstojnost a integrita žen a mužů, rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích, všední život a životní styl, potírání genderovách stereotypů. 
Usnesení vlády ze dne 31. května 2017, Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. [online]. [cit. 2019-04-18].  
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Priority-2017.pdf  

86 Gender mainstreaming An Overview [online]. [cit. 2018-04-18]. Dostupné z: http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf 

87 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C.H.Beck. 2010, s. 21. 
ISBN 978-80-7400-343-1 
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z hodnotících hledisek používá i hodnocení pozitivního nebo negativního dopadu rozhodnutí 

na muže a ženy.“88 

Postavení žen na trhu práce v transformačním období lze vysvětlit pomocí konceptu 

gender kontraktu, jenž je určitou formou společenské smlouvy ohledně postavení žen 

v pracovním a rodinném kontextu. Přisuzuje ženám i mužům rozdílnou práci, povinnosti a 

zodpovědnosti.89 „V České republice fungování gender kontraktu spočívalo na faktu, že 

vysoká zaměstnanost žen a současně jejich nízký podíl na vedoucích a finančně preferovaných 

pracovních místech bude vyvážen možností skloubit práci i rodinu. Státní sociální politika pak 

ochrání zaměstnanou ženu, pokud jde o těhotenství a mateřství.“ 90 Takto definovaný gender 

kontrakt je podle mého názoru stále platným konceptem i v současné době, a to především 

v důsledku dlouhé mateřské domácí péče o malé děti. 

 

2.3 Genderová segregace 
 

Přestože pokračuje trend v zapojování žen do placené práce nastolený v českých 

zemích v době socialismu, jejich participace se soustřeďuje do určitých oborů, odvětví a 

sektorů. Zároveň ženy nejsou procentuálně zastoupeny na všech úrovních řízení firemní 

hierarchie stejně jako muži.91  

V této souvislosti je důležité se tázat, do jakých odvětví placené práce ženy vstupují a 

proč. Odborná literatura na toto téma se shoduje, že čím více je dané povolání spojené 

se ženami, jedná se tzv. o typicky ženské povolání, tím je nižší finanční ohodnocení, sociální 

status na povolání navázaný a zároveň mají ženy menší šanci stát se vedoucím pracovníkem 

v daném odvětví.92 Tento jev se nazývá genderová segregace na horizontální a vertikální 

úrovni. Hlavním problémem genderové segregace je fakt, že způsobuje genderovou nerovnost 

ve veřejné i soukromé sféře naší společnosti, a zároveň znemožňuje naplnění individuálního 

                                                           
88 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 57. ISBN 978-80-7380-277-6 

89 Srov. Ženy v řídících pozicích [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: 
http://www.feminismus.cz/download/brozura_konference_05_zeny_v_ridicich_pozicich.pdf 

90 ČERMÁKOVÁ, M. Postavení žen na trhu práce, Praha: Sociologický ústav AV ČR [online]. [cit. 2019-01-19].  Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1815c8033438c841b2dca524e33aa4e7dfa234bd_248_389CERMA.pdf, s. 391 

91 Srov. Ženy v řídících pozicích [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: 
http://www.feminismus.cz/download/brozura_konference_05_zeny_v_ridicich_pozicich.pdf 

92 Srov. KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon. 2011, s. 88-94 ISBN 978-80-7419-054-4 
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potenciálu mužů a žen, jelikož rozhodování o kariérním směřování je často podmíněno 

genderovými stereotypy.93 

Horizontální segregace popisuje jev, který spočívá v tom, že se v určitých povoláních 

koncentrují hlavně ženy nebo muži. Empirické studie potvrzují, že ženy jsou 

nadreprezentovány ve sféře služeb, především pak ve veřejných službách a obchodu, dále ve 

zdravotnictví (především na pozici zdravotních sester). Naopak muži jsou nadreprezentováni 

v manažerských a technických povoláních, se kterými se pojí větší finanční ohodnocení.94 

V rámci těchto profesí, kde ženy tvoří minoritní skupinu, se nadto projevuje problém tzv. 

menšinového komplexu. Jde o proces „internalizace stereotypních představ konstruovaných 

majoritní skupinou příslušníky či příslušnicemi skupiny menšinové. Ženy tak samy na sebe 

aplikují mužské představy o vlastní nedostatečnosti a neschopnosti vykonávat určité činnosti, 

internalizují si vzorce připisované ženskému chování (...)“. 95 

Vertikální segregace značí disproporci zastoupení mužů a žen na různých pozicích 

firemní hierarchie. Souvisí s fenoménem zvaný skleněný strop označující situaci, kdy ženy 

nejsou zastoupeny v řídících manažerských pozicích z důvodu neviditelné bariéry tvořené 

stereotypy, předsudky, konvencemi a dalšími důvody, které jim kariérní postup znemožňují.96 

Naopak pojem skleněný výtah označuje situace, kdy je mužům umožněn rychlejší kariérní 

růst, a to především ve více feminizovaných oborech. 

Z výzkumů97 zaměřujících se na genderové segregace na českém trhu práce vyplývá 

následující: 

- V sektorech/oborech, kde dominují muži, jsou mzdy na vyšší úrovni. 

- V roce 2008 bylo 46 % žen koncentrováno do 10 typů zaměstnání (z celkového 

počtu 107). 8 z těchto 10 typů zaměstnání zároveň spadají do tzv. feminizovaných 

povolání (tj. taková, kde ženy početně dominují, resp. tvoří více jak 70% pracovní 

síly). České ženy jsou nejčastěji zaměstnány jako administrativní pracovnice. 

                                                           
93 Srov. KŘÍŽKOVÁ, A.; SLOBODA, Z. Genderová segregace českého trhu práce – kvantitativní a kvalitativní obraz. [online]. [cit. 2019-

01-20]. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/ss_09-4_krizkova_sloboda_-
_genderova_segregace_ceskeho_trhu_prace.pdf, s. 11- 15 

94 Srov. KŘÍŽKOVÁ, A.; SLOBODA, Z. Genderová segregace českého trhu práce – kvantitativní a kvalitativní obraz. [online]. [cit. 2019-
01-20]. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/ss_09-4_krizkova_sloboda_-
_genderova_segregace_ceskeho_trhu_prace.pdf, s. 11- 15 

95 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Sexualizovaná realita pracovních vztahů. Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický 
ústav AV ČR. 2006, s. 19. ISBN 80-7330-090-7 

96 Podle výzkumů společnosti Grant Thornton, která se dlouhodobě zabývá genderovou segregací trhu práce, se ukazuje, že v současnosti 
dochází k celosvětové stagnaci zastoupení žen ve vedoucích pozicích, přestože z výzkumů také vyplývá, že rozmanité týmy, potažmo 
společnosti dosahují lepších výsledků než konkurence. Více na Beyond policy to progress [online]. [cit. 2019-01-24]. Dostupné z: 
https://www.grantthornton.global/en/insights/articles/women-in-business-2018-report-page/ 

97 Srov. KŘÍŽKOVÁ, A.; SLOBODA, Z. Genderová segregace českého trhu práce – kvantitativní a kvalitativní obraz. [online]. [cit. 2019-
01-20]. Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/publikace/ss_09-4_krizkova_sloboda_-
_genderova_segregace_ceskeho_trhu_prace.pdf 
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- Forma segregace je závislá na vzdělanostním stupni. Ženy s nižším vzděláním 

mají větší šanci se setkat s oběma typy genderové segregace. Naopak ženy 

s vysokoškolským vzděláním se většinou setkají pouze s vertikální genderovou 

segregací, kdy kariérně končí na určité úrovni, setkávají se s fenoménem tzv. 

skleněného stropu. „U vysokoškolaček se… zdá, že vstupem do určité profese mají 

otevřenou cestu na kariérním žebříčku vzhůru. Ovšem až když chtějí překročit 

určitou hranici na další, vyšší pozici, zjistí, že jim to není umožněno, anebo jen za 

podmínek přizpůsobení se maskulinním normám na tomto stupni hierarchie.“98 

K genderové segregaci na pracovním trhu dochází z řady důvodů v čele s genderovou 

segregací ve vzdělávání, kdy ženy ve formálním vzdělávání (tj. vzdělávání, které se realizuje 

ve vzdělávacích institucích, jejichž funkce, cíle a obsah jsou vymezeny právními předpisy) 

dávají přednost více „feminizovaným“ oborům.99 Mezi další důvody genderové segregace 

řadíme poptávku a nabídku na trhu práce, nastavení sociálního státu (např. délka mateřské a 

rodičovské dovolené), vyspělost ekonomiky, rozvoj sektoru služeb.  Detailnější pohled na 

důvody vzniku genderové segregace na trhu práce nabízí např. Zajíčková, která vysvětluje 

důvody vzniku genderové segregace pomocí řady teorií (neoklasická100, institucionální101, 

feministické a genderové102). 

Gender kontakt v současné době implicitně počítá s faktem, že ženy mají zájem na 

sladění své mateřské, rodinné role a pracovního uplatnění na trhu práce, a to za cenu snížení 

možnosti uplatnění pracovních ambicí.103 Někteří autoři se dokonce na základě výzkumu 

domnívají, že má-li být žena úspěšná v práci, je nutné, aby se vzdala mateřství.104  

Také osobní preference žen mají vliv na jejich postavení na trhu práce. Známá 

socioložka Hakim zabývající se problematikou žen a jejich voleb ohledně mateřství a 

                                                           
98 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon. 2011, s. 89 ISBN 978-80-7419-054-4 

99 Více např. Valentová, M.; Šmídová, I.; Kakrňák, T. Genderová segregace trhu práce v kontextu segregace vzdělaností: mezinárodní 
srovnání [online]. 2007 [cit. 2019-01-30]., roč. 8., číslo 2, s. 43-52. Dostupné z: 
http://www.genderonline.cz/uploads/4f65927f9219ae00c4b73e6f9b0dc7612fba3c88_genderove-segregace-trhu-prace.pdf 

100 Neoklasická teorie je teorií ekonomickou. Její základní premisou je fakt, že trh práce je založen na volné soutěži nabídky a poptávky. 
Zaměstnavatelé si vybírají takové jedince, kteří nejvíce přispějí ke zvýšení jejich zisků. Podle tradičních zastánců této teorie si ženy za 
své postavení na trhu práce a především za nízké mzdy mohou samy, na základě svých voleb, které činí (volba studijního oboru, věnování 
se rodině apod.). Srov. ZAJÍČKOVÁ, K. Vývoj genderové segregace na trhu práce mezi lety 1994 – 2010. 2015. Diplomová práce. 
Masarykova Univerzita v Brně, Katedra sociologie, s. 16-21.  

101 Mezi institucionální teorie řadíme teorii segmentace na trhu práce (teorie duálního trhu – primární a sekundární trh práce), které se 
podrobněji věnuji v předchozí části diplomové práce. 

102 Feministické a genderově založené teorie stejně jako segmentační teorie navíc berou v potaz genderovou problematiku – stereotypy, 
předsudky a další. Srov. ZAJÍČKOVÁ, K. Vývoj genderové segregace na trhu práce mezi lety 1994 – 2010. 2015. Diplomová práce. 
Masarykova Univerzita v Brně, Katedra sociologie, s. 22-25 

103 ČERMÁKOVÁ, M. Postavení žen na trhu práce, Praha: Sociologický ústav AV ČR [online]. [cit. 2019-01-19].  Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/1815c8033438c841b2dca524e33aa4e7dfa234bd_248_389CERMA.pdf, s. 391 

104 Srov. Ženy v řídících pozicích [online]. [cit. 2019-01-19]. Dostupné z: 
http://www.feminismus.cz/download/brozura_konference_05_zeny_v_ridicich_pozicich.pdf 
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pracovního uplatnění identifikovala tři skupiny žen ve vztahu k jejich preferenci ohledně 

práce a rodiny.105 V první skupině jsou ženy zaměřené pouze na mateřskou roli, které se 

nezabývají placenou prací vůbec nebo jen v nezbytně nutné míře. Druhou nejpočetnější 

skupinu naplňují ženy, pro které je důležitá rodina, ale zároveň i seberealizace v pracovní 

oblasti. A poslední skupina se sestává pouze z žen, které upřednostňují seberealizaci mimo 

rodinný okruh.106 

I přestože post-moderní společnost oslavuje jedince, jeho svobodu a především volbu 

ohledně životních rolí, u žen se stále předpokládá, že být matkami je přirozenou součástí 

ženina života. Jak vyplývá z různých kvalitativně orientovaných výzkumů, většina žen 

považuje mateřství za přirozenou součást života ženy, bez ohledu na to, zda mají či plánují 

dítě nebo se rozhodly pro bezdětnost.107  

 

2.4 Personální práce v organizaci 
 

Vedle výše uvedených nastíněných problémů v problematice postavení žen na trhu 

práce je potřeba také zmínit aktuální trendy v oblasti práce s lidmi v organizacích (personální 

práce), jelikož v současné době díky vyšším nárokům na práci ovlivňuje personální práce 

potažmo přístup k lidem na trhu práce. 

Práce s lidmi v organizacích musí především reflektovat fakt, že obecná míra 

nezaměstnanosti je na velmi nízké úrovni, což představuje pro organizace znatelný 

problém.108 Je složitější získat zajímavé kandidáty, a stejně tak je složité si kvalitní 

zaměstnance udržet. Tedy organizace jsou nuceny se relevantně zabývat i kandidáty, kteří 

doposud byli v marginalizované pozici na trhu práce. Stejně tak i v rámci vnitřního řízení 

lidských zdrojů (např. v otázkách povyšování) dochází ke zviditelňování pracovníků, kteří 

nebyli do nedávné doby tak často bráni v potaz. 

                                                           
105 Na rozdíl od teorie segregace pracovního trhu, podle které jsou ženy a muži alokovány do určitých typů zaměstnání podle převažujícího 

vnímání genderové normy, je Hakimina teorie preferencí od těchto vnějších vlivů naprosto oproštěna. Teorie preferencí stejně jako 
neoklasická teorie počítá s faktem, že lidé se rozhodují na základě svého racionálního uvažování a ničím nezatížených osobních 
preferencí. Právě fakt, že se teorie preferencí nikterak nezabývá strukturálními bariérami na trhu práce, byl kritizován.  

106 HAKIM, C. Developing a Sociology for the Twenty-First Century: Preference Theory. The British Journal of Sociology, 1998, 49(1), s. 
137-143. 

107 BARTOŠOVÁ, M. Ženy po třicítce – příklad specifických reprodukčních strategií a jejich zdrojů [online]. 2009 [cit. 2019-01-31]. 
Dostupné z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/7856cb85adfdd2989fd01b640c2666d04d1a921f_511_BartosovaSC2009-1.pdf 

108 Ve II. čtvrtletí r. 2018 byla obecná míra nezaměstnanosti 2,2 % (ČSÚ, zaměstnanost, nezaměstnanost československou [online]. [cit. 
2019-01-06]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/zamestnanost_nezamestnanost_prace 
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Proto práce s lidmi v organizacích nabývá ještě více na významu a dostává se podle 

mého názoru do kvalitativnější dimenze.109 Jako moderní trendy v HR110 bych vyzdvihla 

především následující: získávání talentů a jejich udržení, vytváření pozitivního image 

společnosti, důraz na cílené vzdělávání/rozvoj podle aktuálních potřeb, důraz na pozitivní 

zkušenost kandidátů během náboru. Nicméně i tak stále dochází k řadám excesů a 

problematickému jednání ze strany organizací v rámci práce s lidmi.  

Zaměstnavatelé se mohou dopustit diskriminačního jednání v průběhu trvání 

pracovněprávního vztahu a v některých případech ještě před vznikem takového vztahu. 

Konkrétně se jedná o následující oblasti: 

- přístup k zaměstnání: 

a) diskriminace v pracovní inzerci 

b) průběh výběrového řízení  

- za trvání pracovního poměru: 

a) možnosti harmonizace pracovního a rodinného života, 

b) oblast kariérního růstu 

c) odměňování 

d) sexuální obtěžování na pracovišti 

- skončení pracovního poměru: 

a) zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

b) výpověď z pracovního poměru.111 

V následujícím textu se podrobněji věnuji výše specifikovaným vybraným 
problémům. 

 

2.5 Přístup k zaměstnání 
 

 Znevýhodnění žen na trhu práce počíná od samotného přístupu žen k pracovním 

místům. Zaměstnavatelé se dopouštějí diskriminace žen v přístupu k zaměstnání z různých 

důvodů. V případě mladých žen se obávají brzkého odchodu z důvodu těhotenství a mateřství. 

S tím jsou spojeny další náklady na výběr a adaptaci nového zaměstnance. Tato obava se zdá 

                                                           
109 Detailně se moderními aspekty práce s lidmi věnuje např. Armstrong (ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1407-3). 

110 HR (neboli Human Resources) se zabývá prací s lidmi v organizacích. 

111 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.;  POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 109-127. ISBN 978-80-7400-658-6 
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být důvodná, a to obzvláště v prostředí s dlouhou mateřskou a rodičovskou dovolenou jako 

v České republice. V situaci, kdy žena už děti má, obavy zaměstnavatelů zase směřují k menší 

flexibilitě z důvodu péče o dítě. Řada zaměstnavatelů se nejen z těchto důvodů dopouští 

diskriminačního jednání v různých fázích přijímacího řízení, přestože právní úprava takové 

jednání zakazuje.112  

Inzerát s nabídkou práce je vyjádřením zaměstnavatele obsadit volné pracovní místo, 

sám o sobě nezakládá právní nárok na uzavření smlouvy. Pracovní inzeráty jsou v současné 

době, z důvodu nízké nezaměstnanosti, a tedy malému množství dostupné pracovní síly, stále 

sofistikovanější, přitažlivější a snaží se cíleně oslovovat potencionální kandidáty.  

V r. 2011 Veřejný ochránce práv na základě své analýzy shledal, že každý šestý 

pracovní inzerát vykazuje známky diskriminačního jednání.113 I v současné době dochází 

k diskriminaci, a to nejčastěji na základě věku a pohlaví. 

Příkladem diskriminačního inzerátu může být výslovné adresování ženám nebo 

mužům, např.: „Hledáme vychovatelku do předškolního zařízení pro děti“. Sám název 

povolání v mužském rodě ve většině případů neznačí diskriminační jednání, jestliže je ale 

použit ženský rod, je nabídka určena pouze ženám a je potřeba dále zkoumat, zda se jedná o 

dovolené rozlišování na základě pohlaví.  

Stále se často v inzerátech setkáváme s neutrálně působícími formulacemi, které 

ovšem jasně naznačují, o jaké kandidáty má společnost zájem. Problém posledních několika 

let (v souvislosti s nedostatkem vhodných kandidátů) je zaměřování se v rámci náborových 

aktivit na nové skupiny kandidátů, které byly ještě do nedávné doby marginalizovány. Někteří 

zaměstnavatelé se dopouštějí diskriminace inzeráty, které tvrdí, že pracovní pozice je 

„vhodná pro maminky na mateřské dovolené“, „příležitost pro studenty posledních ročníků 

VŠ“.114 Rozlišování na základě rodinného stavu nebo statusu studenta je samozřejmě 

nepřípustné. Rozdílné zacházení je však přípustné tehdy, pokud to vyžaduje povaha nabízené 

práce.  

Inzerát vedle přímé diskriminace může diskriminovat také nepřímo, skrytě. Příkladem 

velmi často používaného obratu v pracovních inzerátech je „mladý a dynamický kolektiv“. 

Taková formulace je způsobilá odrazovat starší kandidáty a zároveň podporovat stereotypní 

                                                           
112 § 1 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 

změně některých zákonů (antidiskriminační zákon); § 4 a § 12 odst. 1 zákona č. 435/ 2004 Sb., zákon o zaměstnanosti; § 16 odst. 1, 2 
zákona 262/2006 Sb., zákoník práce  

113 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Každý šestý inzerát nabízející práci je diskriminační. [online]. [cit. 2019-01-31]. Dostupné z:  
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2010/kazdy-sesty-inzerat-nabizejici-praci-je-diskriminacni 

114 Konkrétní příklad náborové kampaně zaměřené na marginalizovanou skupinu na trhu práce – Kariérní stránky společnosti IKEA, viz 
příloha č. 2 
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myšlení, že pracovní prostředí se staršími zaměstnanci nemůže být dynamické, výkonné a 

atraktivní pro uchazeče o práci. 

Podle zákoníku práce115 může zaměstnavatel při přijímacím řízení požadovat jen 

údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Naopak zaměstnavatel 

nesmí požadovat po kandidátovi podle § 12 odst. 2 zákona o zaměstnanosti týkající se: 

- národnosti; 

- rasového nebo etnického původu; 

- politických postojů; 

- členství v odborových organizacích; 

- náboženství; 

- filozofického přesvědčení; 

- sexuální orientace; 

- informace, které odporují dobrým mravům; 

- a dále osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

Veřejný ochránce práv v této souvislosti vyslovil názor, že zaměstnavatelé nemohou 

zjišťovat informace o plánovaném rodičovství v průběhu výběrového řízení, jelikož takové 

jednání je možné kvalifikovat jako obtěžování, které je jednou z forem zakázané 

diskriminace. V případě nepřijetí uchazeče/uchazečky na pracovní pozici, případně i 

předčasné ukončení samotného výběrového řízení, z důvodu odmítnutí odpovídat na otázky 

týkající se rodinného stavu se jedná o přímou diskriminaci.116 

Článek 3 odst. 1 směrnice Rady 76/207/EHS v této souvislosti stanoví: „Uplatňování 

zásady rovného zacházení znamená vyloučení jakékoliv diskriminace na základě pohlaví 

v podmínkách přístupu, včetně kritérií výběru, ke všem zaměstnáním nebo pracovním místům, 

nezávisle na oboru nebo odvětví činnosti, a ke všem stupňům hierarchie pracovních funkcí.“ 

Proto mezi nevhodné otázky při přijímacím řízení můžeme řadit všechny otázky týkající se 

mateřství, rodičovství, rodinného nebo obdobného vztahu. Není proto vhodné, jakkoliv je to 

v praxi stále časté, svádět rozhovor na rodinný život – počet dětí, otázky týkající se zajištění 

péče o dítě/nemocné dítě, dopravu do zařízení pečující o děti a další. 

                                                           
115 § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

116 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Zpráva o šetření nepřijetí do zaměstnání z důvodu rodičovství ze dne 25.2.2013, 
sp.zn.146/2012/DIS/JKV [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://docplayer.cz/1671108-Zprava-o-setreni-neprijeti-do-zamestnani-
z-duvodu-rodicovstvi-a-obsah-podnetu.html  
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Bohužel je smutnou českou praxí, že zaměstnavatelé (personalisté, manažeři) stále 

ještě „nenápadně“ svádějí rozhovor k těmto tématům, často volí sofistikované otázky, které na 

první pohled nesměřují k rodinnému životu kandidátky, ale de facto se snaží zjistit rodinnou 

situaci kandidátky. Ve své personalistické praxi jsem se s takovým jednáním ze strany 

manažerů také setkala, a to především u pracovních pozic pojících se s častým cestováním 

nebo pozic, u kterých zaměstnavatel předpokládal, že budou časově náročné (např. obchodní 

pozice). Stejnou zkušenost měly také ženy vracející se po mateřské pauze na trh práce, se 

kterými jsem se setkala v rámci různých workshopů zaměřených na restart kariéry po 

rodičovské dovolené. 

V této souvislosti je potřeba dodat, že muži takové problémy nemají, nepočítá se, že 

budou pečovat např. v případě nemoci o dítě, proto jejich rodinný status není v práci 

překážkou a zpravidla jej nikdo v rámci výběrového řízení nezkoumá. Rodinná situace nebývá 

pro muže ani přínosem ani negativem. 

 

2.6 Rozdíly v odměňování mužů a žen 
 

K diskriminaci může docházet také za trvání pracovního poměru. Zejména se jedná o 

problematiku odměňování, které se detailněji věnuji v této podkapitole. Nicméně dalšími 

důležitými oblastmi je oblast obtěžování117, okrajově se také v odborné literatuře zmiňuje 

problematika slaďování pracovního a rodinného života v souvislosti s diskriminací.118 

Odměna za práci je jednou z esenciálních náležitostí placené práce. Odměna, která 

byla sjednána v rámci dvoustranného pracovněprávního vztahu, se odlišuje od práce otrocké, 

nevolnické nebo domácí neplacené práce. V systému tržního hospodářství mají strany 

smluvní volnost ohledně výše odměny při dodržení kogentních ustanovení. Právě ženy bývají 

na pracovním trhu diskriminované v oblasti odměňování, ač je to samozřejmě protiprávní.  

Nerovné odměňování mužů a žen za stejnou práci, tzv. gender pay gap, je 

celosvětovým problémem. Česká republika si bohužel v této oblasti nevede příliš dobře, a to 

jak v rámci celosvětového119, tak i unijního120 srovnání. Podle Evropského statistického úřadu 

                                                           
117 Obtěžováním se rozumí takové „chování, které je druhou osobou oprávněně vnímané jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé a jehož 

záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti osoby nebo k vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí nebo 
které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.“ 
FIALOVÁ, E.; SPOUSTOVÁ, I.; HAVELKOVÁ, B. Diskriminace a právo, Gender Studiees: 2007, s. 5. ISBN 978-80-86520-20-9 

118 Srov. ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L.. Antidiskriminační právo v judikatuře a 
praxi. Praha: C. H. Beck. 2017, s. 119-122. ISBN 978-80-7400-658-6 

119 Srovnání World Economic Forum se zaměřuje na nerovnost pohlaví ve čtyřech základních oblastech: ekonomická účast, vzdělávací 
příležitosti, zdravotní ukazatele, polická účast. V ČR byla v r. 2017 zaznamenána rovnost v oblasti vzdělávacích příležitostí a zdravotních 
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(dále také „EUROSTAT“) ženy v průměru dosahovaly o 16,3 % horších výdělků než muži 

v r. 2016. V České republice tento rozdíl činí okolo 21,8%.121  

Ze statistických údajů vyplývá, že muži jsou finančně více ohodnoceni bez ohledu na 

věk, vzdělání nebo odvětví. Naopak se ukazuje několik pozitivních korelací mezi rozdílem 

v odměňování mužů a žen a určitými jevy. Z hlediska vzdělání jsou nejvyšší rozdíly u 

středoškolsky vzdělaných osob bez maturity (rozdíl okolo 28 %) a vysokoškolsky vzdělaných 

osob s magisterským či vyšším vzděláním (rozdíl okolo 24 %). Obdobná situace je i v jiných 

zemích EU (např. Finsko, Francie, Řecko). Z výzkumů také vyplývá pozitivní korelace mezi 

věkem a rozdílem v odměňování. Právě věk odráží dosavadní kariérní vývoj, který u žen bývá 

přerušován, a zároveň samotný vyšší věk na pracovním trhu bývá stejně jako pohlaví 

diskriminačním důvodem (v takovém případě hovoříme o tzv. vícečetné diskriminaci).122 

Na sklonku socialismu byla průměrná mzda žen zhruba o 1/3 nižší než průměrná mzda 

mužů. Situace se velmi pomalu zlepšovala a na konci 90. let dosahovaly průměrné mzdy žen 

73,2 % mezd mužů. Ovšem například u vysokoškolsky vzdělaných žen byl gender pay gap 

výraznější (62% mzdy oproti mzdám mužů).123 

 Problematika nerovného odměňování mezi pohlavími je reflektována v mezinárodní 

právní úpravě. Už Všeobecná deklarace lidských práv, která byla přijata 10. prosince 1948 

jakožto reakce na hrůzy války, zakotvuje v čl. 23 odst. 2: „Každý, bez jakéhokoli rozlišování, 

má nárok na stejný plat za stejnou práci.“ Rovnost v odměňování byla zakotvena i v dalších 

mezinárodních úmluvách. Významná je v tomto ohledu Úmluva Mezinárodní organizace 

práce č. 100/1951, o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, 

která ve svém čl. 2 stanoví povinnost každého ratifikujícího státu zajistit aplikaci zásady 

rovného odměňování mezi oběma pohlavími za práci stejné hodnoty.124 Danému tématu se 

věnuje také Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který ve 

                                                                                                                                                                                     
ukazatelích. Nicméně oblast ekonomické a politické účasti žen je v ČR nejproblematičtější. Významným faktem v ČR je celkový 
zhoršující se trend (v r. 2006 se ČR umístila na 53. místě, v r. 2014 už na 96. místě a v r. 2017 na 88. místě). [online]. [cit. 2019-02-03]. 
Dostupné z: http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/ a 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

120 EUROSTAT (Evropský statistický úřad). Gender pay gap statistics [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: h 
ttp://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdsc340&plugin=1. 

121 Platová nerovnost je uváděna jako procento představující rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem mužů a žen. Genderová 
platová nerovnost je v EU označována jako „neupravené rozdíly v odměňování“, tj. tento ukazatel se nezabývá rozlišováním rozdílů 
v ohodnocení z důvodu individuálních charakteristik nebo jiných pozorovatelných rozdílů mezi pracovníky. 

122 ČSÚ a MPSV. Ženy a muži v datech, Praha: ČSÚ a MPSV, 2014 [online]. [cit. 2019-02-03]. Dostupné z: 
https://www.czso.cz/csu/czso/zeny-a-muzi-v-datech-2014-ksmwktemht.  

123 VODÁKOVÁ, A.; VODÁKOVÁ, O. Rod ženský – Kdo jsme, odkud jsme přišly, kam jdeme? Praha: Slon, 2003, s. 187. ISBN 80-
86429-18-0  

124 Pro ČSSR vstoupila v platnost v roce 1958 (Sdělení č. 450/1990 Sb.). 
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svém čl. 7 stanoví: „Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na 

spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, které zajišťují zejména:  

a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:  

(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli 

rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší než 

jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci…“125  

Tyto mezinárodní závazky se promítly do československého práva. Již Ústava 9. 

května z roku 1948 stanovila v čl. III. právo na spravedlivou odměnu.126 Dále Ústava z roku 

1960 obsahovala obdobné ustanovení.127 Nicméně ústavní proklamace nebyly v praxi 

naplňovány.  

Z hlediska práva EU „bylo rovné odměňování mužů a žen první oblastí rovného 

postavení mužů a žen, kterou se EU zabývala ve svých směrnicích. Důvodem pro to byla 

především skutečnost, že se příjmy mužů a žen poměrně výrazně lišily v neprospěch žen, a to i 

v případech, že zaměstnanci a zaměstnankyně vykonávali stejnou práci stejné hodnoty“128. 

Problematika rovného odměňování je upravena v primárním právu (čl. 157 SFEU). Směrnicí 

Rady 75/117 EHS byla do práva EU zavedena zásada stejné odměny za stejnou práci či práci 

stejné hodnoty. Tato směrnice byla poté nahrazena Směrnicí 2006/54/ES v čl. 4.  Směrnice 

2006/54/ES „konsoliduje a přepracovává směrnice o rovných příležitostech a rovném 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Její význam spočívá zejména 

v přehlednosti.“129 Stejný požadavek nalezneme dále např. v Evropské sociální chartě v čl. 4. 

Právo na spravedlivou odměnu je zaručeno v České republice na ústavní úrovni, a to 

konkrétně v čl. 28, jenž spadá do hlavy čtvrté zakotvující hospodářská, sociální a kulturní 

práva. LZPS stanoví: „Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na 

uspokojivé pracovní podmínky.“130 Právo na spravedlivou odměnu patří k hospodářským 

právům. Týká se obsahu pracovního poměru (či jiného pracovněprávního vztahu), a to ve 

smyslu ochrany zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu. K termínu 

                                                           
125 Čl. 7 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech ze dne 19. prosince 1966 

126 Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. v čl. III. odst. 3 stanovil: „Všichni občané mají právo na vzdělání, právo na práci, na spravedlivou 
odměnu za vykonanou práci a na odpočinek po práci.“ 

127 Ústavní zákon č. 100/1960 Sb. čl. 21 stanovil: „Všichni občané mají právo na práci a na odměnu za vykonanou práci podle jejího 
množství, jakosti a společenského významu.“ 

128 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
86. ISBN 978-80-7400-343-1 

129 HAVELKOVÁ, B. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha: Auditorium, 2007, s. 32. ISBN 978-80-903786-2-9 

130 LZPS podle čl. 28 vztahuje ochranu pouze na zaměstnance, což jsou ve smyslu zákoníku práce pouze fyzické osoby starší 15 let, které 
jsou zaměstnány v pracovněprávních vztazích (tj. na základě pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 
dle čl. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). 
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„spravedlivá odměna“ komentář k LZPS uvádí, že tuto „spravedlivost“ lze chápat jak 

absolutně, tak také relativně v relaci na odměnu někoho jiného.131 

 České pracovní právo je ovládáno několika základními zásadami. Základní zásady 

v pracovněprávních vztazích tak přispívají k transparentnosti právní úpravy, „kdy stanoví 

najisto, co je smyslem a účelem ZPr, resp. co je v pracovněprávních vztazích veřejný 

pořádek.“132 Právě mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří také právo na 

spravedlivé odměňování zaměstnanců.133 Zákoník práce konkrétně stanoví požadavek v § 110 

odst. 1, podle něhož „za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem 

zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“134 

Detailně je zásada rovného odměňování rozvedena v dalších odstavcích § 110 

zákoníku práce. „Tato navazující ustanovení vymezují, která kritéria lze zohlednit při 

stanovení výše odměny z pracovněprávního vztahu, tedy fakticky jak lze odůvodnit nedodržení 

zásady rovného odměňování.“135 Jedná se o taxativně vymezená kritéria a zároveň se od        

§ 110 nelze odchýlit. Nicméně v praxi často dochází k porušování zásady rovného 

odměňování např. u větších společností, které mají provozovny v různých místech ČR, a které 

rozlišují mzdy zaměstnanců na základě místních podmínek trhu práce a především místní 

úrovně mezd. Takové jednání je ovšem nelegální, jelikož rozdílné zacházení v odměňování 

není založeno na kritériích odůvodňujících rozdílné finanční ohodnocení v § 110 zákoníku 

práce. 

Zásada rovného odměňování je subsidiární zásadou k zákazu diskriminace v oblasti 

odměňování, jelikož u diskriminačního jednání se musí jednat o nerovné zacházení na základě 

diskriminačního důvodu vymezeném zákonem136, tj. zásada rovného odměňování se aplikuje i 

v případě, že není dán diskriminační důvod, ale dochází k rozdílnému zacházení v oblasti 

odměňování.137 

  

                                                           
131 Listina základních práv a svobod. Komentář. WAGNEROVÁ, E. a kol. Praha: Wolters Kluwer. 2012, s. 614. ISBN 978-80-7357-750-6 
132 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 8. ISBN:978-80-7400-534-3 

133 § 1a odst. 1 písm. c zákoníku práce 

134 Termín „stejná práce nebo práce stejné hodnoty“ je v zákoníku práce v § 110 odst. 2 definován jako „práce stejné nebo srovnatelné 
složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, při stejné nebo srovnatelné 
pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“ 

135 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 423. ISBN:978-80-7400-534-3 

136 Tímto zákonem je zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

137 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 423. ISBN:978-80-7400-534-3 
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3. Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace 

v pracovněprávních vztazích 

 
Současná situace žen na trhu práce není jednoduchá, musí čelit řadě výzev, které byly 

nastíněny v minulé kapitole. Právní úprava reflektuje tuto skutečnost a snaží se eliminovat 

negativní jevy. Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace představují stěžejní zásady 

v pracovním právu. V následujícím textu se proto detailněji věnuji základním pojmům 

souvisejícím s problematikou, a to následujícím: rovnost, zásada rovného zacházení a zákaz 

diskriminace. 

3.1 Pojem rovnost 
 

Jedním ze stěžejních pojmů, který se s problematikou diskriminace žen na trhu práce 

pojí, je pojem rovnost. Rovnost je relativně moderní myšlenka spojená s osvícenskými 

mysliteli.138  Stěžejním dokumentem pro další vývoj rovnosti mezi lidmi byla Deklarace práv 

člověka a občana z roku 1783, která v prvním článku stanoví: „Lidé se rodí svobodní a rovní 

v důstojnosti a právech.“ Právě taková deklarace rovnosti měla za důsledek „odmítnutí 

poddanství a jiných forem právní závislosti a nerovnosti mezi lidmi“139. 

 „Rovnost tak, jak je chápána v současné době, je výsledkem zrání společnosti, která 

po velmi dlouhé době dospívá k závěru (především pod vlivem přirozenoprávních teorií), že 

lidé jsou rozdílné bytosti, jež si nicméně jsou mezi sebou rovny v právech, kterými jsou ze své 

podstaty nadány.“ 140  Rovnost nepopírá rozdílnost mezi lidmi, nesměřuje tudíž ke stejnosti. 

Rovnost je v odborné literatuře pojímána jako kategorie relativní a akcesorická. 

Relativnost spočívá v tom, že všichni jedinci si nemohou být rovní ve všem. Nelze 

dogmaticky trvat na absolutní rovnosti. Určitá nerovnost mezi lidmi je přirozená, musí ovšem 

být odůvodnitelná. Tento názor zastává také Ústavní soud ČR ve svých nálezech.141 

                                                           
138 Antické a středověké společnosti byly uspořádány hierarchicky. Postavení ve společnosti určoval především původ nikoliv hodnota 

jednotlivce jako takového. John Locke v r. 1690 přišel s ideou, podle které „jsou lidé od přirozenosti všichni svobodní, rovní a nezávislí.“ 
Nicméně v době osvícenství i přes deklarovanou rovnost si v praxi nebyli všichni členové společnosti rovni. Stále existovaly skupiny 
osob (ženy, otroci, náboženské menšiny, černoši, nemajetní atd.), jež nemohly užívat všech výsad. Rovnost tak byla stále exklusivní 
záležitost pro vyvolené a mohla být přiznána pouze jedincům na základě jejich tzv. racionality. Ženy, otroci a další skupiny byly 
popisovány jako emocionální a iracionální bytosti, jež nejsou na stejné úrovni jako (bílí) muži, tj. nemohou mít stejně práv. Srov. 
FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 4-7. ISBN 978-80-254-1054-7 

139 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 42. ISBN 978-80-7380-277-6 

140 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 3. 
ISBN 978-80-7400-343-1 

141 Nález Ústavního soudu ze dne 7. června 1995, sp. zn. Pl. ÚS 168/1995, nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997, sp. zn. Pl. ÚS 
185/1997 
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Akcesorický charakter rovnosti vychází z faktu, že je potřeba rovnost vztahovat k určitému 

konkrétnímu ústavně zaručenému právu.142 

Bobek a kol. upozorňují na fakt, že „rovnost je prchavý a stěží popsatelný ideál, který 

se brání jakékoliv systematizaci“ 143. Přesto nabízejí určitý druh kategorizace rovnosti. Jedná 

se o rovnost ve formálním smyslu (tj. formální rovnost), rovnost v materiálním smyslu (tj. 

materiální rovnost), rovnost příležitostí a rovnost výsledků.144 Rovnost jako taková je 

kontextuální záležitostí, tj. vztahuje se vždy k určité společenské situaci. 

Pojem rovnost a zásada rovného zacházení jsou spolu neoddělitelně spjaty. Zásada 

rovného zacházení „v pracovním právu je pojímána především jako povinnost zaměstnavatele 

zajistit rovné zacházení se zaměstnanci (…) Zásada rovného zacházení bývá 

charakterizována jako pozitivní vyjádření zákazu diskriminace“145. Institut rovného zacházení 

je zakotven v zákoníku práce.146 

 

3.1.1 Formální rovnost 
 

Rovností se zabýval již řecký filozof Aristoteles ve svých pojednáních, ve kterých 

představil princip formální rovnosti a to, že se stejným se má zacházet stejně a s odlišným 

odlišně. Tento koncept formální rovnosti je používán dodnes nejen v odborné literatuře, ale i 

v soudních rozhodnutích.147 

Význam konceptu formální rovnosti, tj. že se stejným se má zacházet stejně a 

s rozdílným odlišně, pramení „z ještě základnější představy, že spravedlnost vyžaduje 

konzistentní zacházení“ 148. Formální rovnost se nezajímá o individuální charakteristiky, rysy 

či jakékoliv odlišnosti jedinců mezi formálně stejnými subjekty. Nečiní rozdíly mezi 

„stejnými či srovnatelnými“ jedinci, je v tomto ohledu spravedlivá. 

Abychom věděli, koho je možné s kým porovnávat, resp. které subjekty si jsou rovny, 

je nutné vymezit tzv. komparátora (tj. subjekt, se kterým se srovnává osoba, se kterou bylo 

                                                           
142 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 45-47. ISBN 978-80-7380-277-

6 

143 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN, Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 10. ISBN 978-80-7179-584-1 

144 Jak sami autoři upozorňují, nejedná se o jedinou možnou kategorizaci rovnosti. Další dělení je možné např. na základě různých cílů nebo 
kontextuální dělení (např. rovnost v přístupu ke zdrojům, rovnost ve vzdělávání, rovnost vlivu, rovnost moci a další). Tamtéž, s. 10. 

145 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 47. ISBN 978-80-7380-277-6 

146 Zásada rovného zacházení byla přijata do zákoníku práce v souvislosti s tzv. harmonizační novelou uskutečněnou zákonem 155/2000 Sb. 

147 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 1. 
ISBN 978-80-7400-343-1 

148 FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 7. ISBN 978-80-254-1054-7 
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méně příznivě zacházeno). Komparátor odpovídá na otázku, kdo jsou tito stejní jedinci, se 

kterými je potřeba zacházet stejně, tj. rovně.149 Zároveň komparátor definuje i „ostatní“, se 

kterými je naopak potřeba zacházet jinak. 

Odborná literatura s formální rovností upozorňuje na několik možných problémů. 

Jeden z problémů spočívá v nalezení vhodného komparátora. Právo ve většině případů 

požaduje, abychom odhlédli od individuálních rozdílů. „Předpokládá tedy, že jednotlivci 

mohou být posuzováni abstraktně, odděleně od své barvy pleti, náboženství, etnického původu 

a pohlaví. Sociální, ekonomickou a politickou situaci jednotlivce však stále výrazně určují 

právě tyto charakteristiky. Komparátor zdaleka není abstraktním jedincem, ve skutečnosti je 

to bílý muž, křesťan, bez postižení a heterosexuál.“ 150 

Formální rovnost je z těchto důvodů vhodné používat především v silně 

formalizovaných vztazích (např. procesním či správním právu). Nicméně i při tvorbě pravidel 

ve formalizovaných vztazích a jejich následné aplikaci nelze dosáhnout naprosté objektivity, 

protože se zde promítají určité hodnotové úsudky. Tvorba pravidel na jedné straně nutně 

vychází z určitých kontextuálních záležitostí vztahujících se k historii a sociokulturnímu 

pozadí daného místa, a zároveň definování „stejného“ okruhu subjektů, na které se má dané 

pravidlo vztahovat, není proto hodnotově neutrální.151 

„Formální rovnost představuje pojetí rovnosti před zákonem, tj. de iure, nikoli de 

facto.“152 Formální rovnost se v tomto smyslu překrývá s pojmem rovnoprávnost, jež zaručuje 

rovná práva všem jedincům, na které se vztahuje daná právní norma.153 Rovnoprávná 

společnost zaručuje, že se všemi bude zacházeno stejně, tj. rovně. Ve svém důsledku je proto 

rovnost ve formálním smyslu chápána jako „abstraktní kategorie spravedlnosti“ 154. 

 

 

                                                           
149 Otázka „stejného“ zacházení není bez problému. V odborné literatuře je popisován fenomén zacházení se stejnými „stejně špatně“, tj. 

nedojde ke zlepšení situace menšiny, dorovnání na úroveň většiny, ale ke zhoršení situace většiny, kdy většina sníží svůj standard na 
úroveň menšiny, se kterou je dorovnávána. I takový přístup je legitimní, neboť zhoršená situace zasáhne více lidí, a tudíž v systému 
zastupitelské demokracie je možné se intenzivněji novými hlasy dovolávat nápravy. Potažmo tak může dojít k zlepšení situace všech. 
Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 14-17. ISBN 978-80-7179-
584-1 

150 FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 8. ISBN 978-80-254-1054-7 

151 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 10 - 17. ISBN 978-80-7179-584-1 

152 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 43. ISBN 978-80-7380-277-6 

153 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 4. 
ISBN 978-80-7400-343-1 

154 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 17. ISBN 978-80-7179-584-1 
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3.1.2 Materiální rovnost 
 

 Lidé ovšem nejsou stejní, hledání vhodného srovnávacího prvku není bez problému. 

Proto se v právní teorii vyvinul další koncept, a to koncept rovnosti v materiálním smyslu (tj. 

materiální rovnost) jdoucí nad rámec formální rovnosti, jelikož cílem je především reálná 

rovnost. Nezabývá se pouze rovností, která vyžaduje, aby se stejnými či srovnatelnými 

subjekty bylo zacházeno stejně, ale navíc posuzuje konkrétní situaci a kontext. Materiální 

rovnost je tudíž dynamický a kontextuální koncept.  

„Jejím obsahem není jenom stejné zacházení v okamžiku distribuce určitého statku 

(rovnost de iure), ale též posouzení dopadu na reálnou situaci jednotlivce (rovnost de 

facto).“155 Pro tento typ rovnosti je tudíž důležitá konkrétní situace subjektu, ať už se jedná o 

jeho dosavadní historii či jiné charakteristiky, a zároveň se zabývá dopadem na reálnou situaci 

subjektu. Pokud by norma zakládala rovnost jen v rovině de iure a nikoliv de facto, musí dojít 

ke zpětné korekci a zajištění rovnosti v obou rovinách, má-li být dosaženo materiální rovnosti. 

„Dosažení materiální rovnosti je v podstatě cílem, ke kterému směřuje každá dobrá právní 

norma zaměřená na rovnost, ale i každá dobrá složka sociální politiky zaměřená na totéž.“ 156 

 

3.1.3 Rovnost příležitostí a výsledků 
 

 Rovnost příležitostí je pojímána jako podskupina kategorie materiální rovnosti, 

zaměřuje se ovšem pouze na určitý aspekt rovnosti, a to rovnost přístupu, příležitostí. Bývá 

také považována jako střední cesta mezi formální rovností a rovností výsledků, o které bude 

pojednáno dále.157  

Rovnost příležitostí má zajistit, aby všichni měli stejné podmínky na startovací pozici. 

Tento druh rovnosti reflektuje fakt, že lidé nejsou ve stejné situaci na počátku, což zapříčiňuje 

nespravedlnost v pozdějších fázích. Cílem rovnosti příležitostí je odstranit možnou minulou a 

strukturální diskriminaci, která by pokračovala při aplikaci pouze formální rovnosti. 

Rovnost příležitostí počítá ovšem s vlastním přičiněním subjektů, jelikož v situaci, kdy 

mají všichni rovné příležitosti, je už na každém, aby se svým vlastním přičiněním, pílí a 

motivací dostal tam, kam může (na základě svých schopností) a chce (na základě své 

                                                           
155 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 17. ISBN 978-80-7179-584-1 

156 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 5. 
ISBN 978-80-7400-343-1 

157 FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 13. ISBN 978-80-254-1054-7 
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motivace), tj. institucionální diskriminaci lze tímto překonat. Tento model rovnosti tak odmítá 

politiky, které směřují k vyrovnání výstupů např. ve formě různých kvót atd. 

Otázkou ovšem zůstává, do jaké míry lze negovat či vyrovnávat rozdílné startovací 

podmínky, a zda je to vůbec ve většině případů možné. V této souvislosti lze vznést několik 

námitek.  

Prvním problémem je fakt, že startovací podmínky v pomyslném závodě jsou 

ovlivněny řadou proměnných, jež ovlivňují konečný výsledek, a není bez problému je 

všechny podchytit a korigovat, aby došlo k rovnému postavení na počátku závodu a 

příležitosti „závodících“ subjektů byly opravdu rovné.158 

Další problémovou oblastí je rozlišení mezi procedurálním a materiálním významem 

rovných příležitostí. První se zaměřuje na odstranění procedurálních překážek, nicméně už 

nezaručuje, že bude naplněna materiální rovnost. Trefně tento problém glosoval americký 

prezident Lyndon Johnson, „nestačí otevřít dveře příležitostem. Všichni naši občané musejí 

být schopni těmi dveřmi projít“ 159. Naopak materiální význam rovných příležitostí má za cíl, 

aby všichni jedinci měli opravdu rovná kritéria pro přístup k různým statkům.160 V neposlední 

řadě politiky zaměřující se na rovnost příležitostí jsou finančně nákladné, zacílené na 

konkrétní znevýhodněné skupiny a placené celou společností. 

Rovnost příležitostí úzce souvisí s rovností výsledků. Zaměřuje se ovšem nikoliv na 

startovací podmínky, ale na konečný stav/výsledek, který má zaručovat spravedlivé rozdělení 

výhod. Tento typ rovnosti překračuje a hojí minulé diskriminační jednání.161 

Fredman162 upozorňuje na některé aspekty ohledně pojmu „rovnost výsledků“. 

Samotný termín „výsledky“ lze chápat minimálně třemi různými způsoby. První možnost se 

zaměřuje na dopad na jednotlivce, kdy zdánlivě rovné zacházení má negativní dopad na 

jednotlivce např. kvůli rase nebo pohlaví. Cílem potom není dosáhnout rovnosti výsledků, ale 

získat nápravu pro jednotlivce. Druhý způsob využití rovnosti výsledků se zaměřuje na 

výsledky pro určitou skupinu, cíl druhého pojetí je ovšem pouze diagnostický – zjistit 

                                                           
158 Společenské vědy ve výzkumech operují s řadou druhů proměnných pro popis reality a zachycení sociálních vztahů. Nicméně i tak se 

vždy jedná o určitou redukci sociálních vztahů, ve kterých se mohou navíc objevit intervenující/nežádoucí proměnné, se kterými 
výzkumník, potažmo zákonodárce, dopředu nepočítal.  

159 JOHNSON, B. Lyndon. Řeč na Howardově univerzitě (4.června1965), citováno v A. Thersnstron, Voting Rights, Another Affirmativve 
Action Mess (1996) 43 UCLA Law Review 2031, č. 22 In FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 
2007, s. 14. ISBN 978-80-254-1054-7 

160 Tamtéž, s. 14. 

161 Někteří autoři zmiňují, že dělení rovnosti na rovnost příležitostí a výsledků jako dvě samostatné kategorie není zcela bez problému, neboť 
mohou být pojímány jako podkategorie nebo variace materiální rovnosti. Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). 
Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 10. ISBN 978-80-7179-584-1 

162 FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 10-11. ISBN 978-80-254-1054-7 
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případnou existenci překážek pro určitou skupinu osob. Třetí a nejakcentovanější pojetí 

vyžaduje rovnost ve výstupech v rozložení určitých skupin (např. ženy, menšiny) na základě 

poměrného zastoupení dané skupiny ve společnosti. 

Příklon k rovnosti výsledků má větší využití ve společnostech, kde do značné míry 

chybí nástroje k redistribuci statků (např. pomocí daní nebo sociálních dávek). Rovnost 

výsledků tak stojí v opozici vůči abstraktnímu pojetí rovnosti, založenému na neutrálním 

pravidlu, jelikož se zabývá konkrétní situací jedince a bere ji v potaz, vyžaduje pro předem 

definovanou skupinu výsledek odpovídající zastoupení dané skupiny ve společnosti.163   

 

3.1.4 Pozitivní opatření 
 

Pozitivní opatření lze charakterizovat jako „úmyslné zvýhodnění určité skupiny, které 

není poskytováno zbytkové populaci.“164 Přijetí pozitivního opatření ve prospěch 

znevýhodněné skupiny vychází z pojetí rovnosti v materiálním smyslu, sleduje dosažení 

rovnosti výsledků, případně i rovnosti příležitostí. Pozitivní opatření mohou být vnímána jako 

naplnění principu materiální rovnosti na jedné straně, ale zároveň mohou být chápána jako 

výjimka ze zásady rovného zacházení, kdy fakticky dochází k „diskriminaci“ většiny. 

Pozitivní opatření se tedy zakládá na úmyslném, odůvodněném zvýhodnění určité skupiny 

osob. Pozitivní opatření může nabývat různých podob od transferu určitých výhod až po 

odpuštění povinností. Zjednodušeně se dá říci, že cílem takových opatření je zvýšit účast 

znevýhodněných či nedostatečně zastoupených skupin ve společnosti v různých oblastech 

lidské činnosti.165  

Koldinská v této souvislosti dodává, že „pozitivní opatření jsou v současné době 

konceptem, ke kterému se evropská politika i praxe postupně vracejí, a to především ve snaze 

o materiální rovnost v některých specifických aspektech (...) je přípustná pro aktivní řešení 

diskriminace na základě pohlaví (…) V rámci pozitivní akce jsou používána tzv. pozitivní 

opatření, jejichž znakem je dočasnost (…)“.166 

Pozitivní opatření se vždy pojí s aktivitou veřejné moci, stát zde nevystupuje pouze 

jako nestranný arbitr při sporu dvou subjektů. Přichází s opatřeními ve formě různých zásahů 

                                                           
163 Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 19-22. ISBN 978-80-7179-

584-1 

164 Tamtéž, s. 22. 

165 Tamtéž, s. 22-28. 

166 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
13. ISBN 978-80-7400-343-1 
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veřejné moci stranící znevýhodněné skupině osob. Pozitivní opatření tak představují označení 

řady aktivit. Jednotlivé konkrétní projevy pozitivních opatření se od sebe liší v závislosti na 

ingerenci státu. 

Doktrína a judikatura postupem doby vykrystalizovala čtyři hlavní důvody, pro které 

je odůvodněné určité pozitivní opatření zavést. Prvním důvodem je náprava předchozích 

křivd. Příkladem pozitivního opatření z důvodu nápravy předchozích křivd byly afirmativní 

akce vůči černošskému obyvatelstvu v USA. Jejich cílem bylo napravit strukturální 

nerovnosti ve společnosti a odškodnit oběti minulé diskriminace. Tomuto typu opatření bývá 

vytýkán především fakt, že je postavený na kolektivní a historické vině, s čímž moderní 

právní řády nejsou v souladu. Druhým důvodem je redistribuce statků. Tato kategorie 

nezkoumá minulý vývoj, ale zaměřuje se na současnost a budoucnost. Rozhodující je 

současný nespravedlivý stav, který je třeba napravit právě pomocí redistribuce. Příkladem 

může být snaha o rovnost mezi pohlavími na pracovišti, jelikož současná situace, jak bylo 

přiblíženo v předchozích kapitolách, je nespravedlivá. Ženy se častěji dostávají do 

marginalizované pozice na trhu práce, častěji jsou diskriminovány v průběhu výběrového 

řízení, setkávají se s jevem tzv. skleněného stropu a dalšími problémy, které jim brání 

v naplnění jejich pracovního potenciálu. Třetím důvodem je větší reprezentace menšinových 

skupin a posledním důvodem je větší sociální soudržnost, potažmo snižování společenského 

napětí. U obou posledně jmenovaných důvodů se jedná o utilitární motivy, sledující zájem 

nejen znevýhodněné menšiny, ale zaměřující se i na prospěch většiny.167 

Také Ústavní soud ČR se věnoval otázce pozitivních opatření. Shledal v této věci, že 

„v reálním světě přírody i společnosti existuje z řady důvodů faktická nerovnost, musí 

zákonodárce v odůvodněných případech zvažovat i případy normativního zakotvení 

nerovnosti, která například odstraní faktickou nerovnost nebo jiný handicap…“168 a 

„prostředky zvýhodněného zacházení nejsou zásadně v rozporu s právními principy rovnosti a 

zákazu diskriminace, pokud jejich uplatnění směřuje k odstranění faktické diskriminace mezi 

těmito subjekty“169. 

 

 

                                                           
167 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 28-30. ISBN 978-80-7179-584-1 

168 Nález Ústavního soudu ze dne 28. března 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03 

169 Nález Ústavního soudu ze dne 21. Ledna 2003, sp. zn. Pl. ÚS 15/02 



39 
 

3.2 Diskriminace 
 

Problematika postavení žen na trhu práce je stále často diskutována v souvislosti 

s jevem zvaným diskriminace. Jedná se stále o významný problém na českém pracovním trhu, 

který znepříjemňuje pracovní život velkému počtu žen a zároveň znesnadňuje ekonomický i 

sociální pokrok společnosti jako takové. Přesto bývá tato problematika zlehčována či přímo 

nebrána v potaz, a to i přes závazné zakotvení v právních normách. 

Samotný pojem diskriminace je odvozen od latinského „discriminare“ znamenající 

rozdělovat, rozlišovat, hledat relevantní rozdíly. Původní význam slova nenese negativní 

konotace. Ovšem v současné době je pojem diskriminace vnímán negativně.170 Poprvé se o 

diskriminaci jako porušení zásady rovnosti hovoří v kontextu rozhodování amerických soudů 

v 19. století v případech diskriminačního jednání v souvislosti s rasovou problematikou. 

Jednotná definice daného pojmu neexistuje, jedná se o rozsáhlou problematiku, jež se 

brání jakémukoliv zjednodušení. Nicméně i tak se lze pokusit o určité vymezení. ESLP 

dovodil, že diskriminace je „nelegitimní odlišné zacházení s adresáty norem v zásadně stejné 

situaci“ 171. A dále lze říci, že diskriminace „ve svém důsledku může přivodit jedinci či celé 

skupině újmu peněžité či nepeněžité povahy“ 172.  

Právní normy regulují společenské vztahy obecným způsobem, tj. jsou-li naplněny 

podmínky stanovené v hypotéze právní normy, nastupuje dispozice, a to bez ohledu na 

konkrétní identitu adresáta normy. Nicméně i samo právo rozlišuje obecně určené situace od 

jiných možných situací a v takovém případě se nejedná o diskriminaci, a to za předpokladu že 

rozlišování je činěné obecným způsobem. Nicméně „téměř každá zákonná úprava rozlišující 

dvě obecné kategorie případů se někoho negativně dotýká“ 173. 

Diskriminací tedy není každé rozlišování. O diskriminaci lze hovořit pouze v případě, 

že se jedná o negativní rozlišování, „zatěžující určitou skupinu, ať již s ohledem na zakázané 

kritérium nebo s ohledem na způsob, jakým je tohoto rozlišování dosahováno nebo jak je 

v praxi realizováno (zakázaný účel, svévolnost, atp.)“174. Podle ESLP175 je diskriminační 

takové zacházení, které „postrádá objektivní a rozumné ospravedlnění“, tj. nesleduje 

                                                           
170 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 48. ISBN 978-80-7380-277-6 

171 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 37. ISBN 978-80-7179-584-1 

172 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
11. ISBN 978-80-7400-343-1 

173 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 39. ISBN 978-80-7179-584-1 

174 Tamtéž, s. 38. 

175 Rozsudek ESLP ze dne 29. dubna 1999, Chassagnou a další v. Francie, CEDH 1999-III (stížnost č. 25088/94, 28331/95 a 28443/95)   
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„legitimní cíl“ nebo není dán „rozumný poměr mezi použitými prostředky a sledovaným 

cílem“.176 Nicméně „základním problémem diskriminace je nemožnost vytvoření nějakého 

spolehlivého kritéria pro závěr, zda se o zakázanou diskriminaci jedná nebo nejedná“177. 

Mezi základní diskriminační znaky, tj. důvody, na základě kterých dochází 

k diskriminačnímu jednání, řadíme pohlaví, rasu, náboženského vyznání, věk, sexuální 

orientace a další. LZPS178 udává demonstrativní výčet diskriminačních důvodů.179 

Antidiskriminační zákon podává naopak taxativní výčet diskriminačních důvodů.180 

V kontextu tématu této diplomové práce je potřeba dodat, že za diskriminaci z důvodu 

pohlaví se také považuje diskriminace z důvodu těhotenství, rodičovství a z důvodu pohlavní 

identifikace (transsexuální a transgender jedinci).  

V souvislosti s pracovním uplatněním žen na trhu práce je nutné se zaobírat také tzv. 

institucionální diskriminací, která spočívá „v tom, že k nerovnému zacházení a 

znevýhodňování dochází sice v současnosti, ale často má svou historii, její kořeny vycházejí 

z minulosti, uskutečňuje se již dlouhodoběji“ 181. Institucionální diskriminace je v současné 

době posilována podle výzkumu Křížkové ve třech oblastech: 

i. genderově stereotypizované veřejné mínění, 

ii. familialistické nastavení rodinné politiky s relativně dlouhou pracovní přestávkou, 

jež v naprosté většině případů se týká pouze žen, 

iii. nízká či neexistující podpora institucí poskytující péči o malé děti.182 

Teorie na základě soudních rozhodnutí přišla také s konceptem odvozené 

diskriminace.183 SDEU dospěl k závěru: „zákaz přímé diskriminace (…) není omezen pouze 

na osoby, které jsou samy zdravotně postiženy. Pokud zaměstnavatel se zaměstnancem, který 

sám není zdravotně postižen, zachází méně příznivým způsobem, než zachází, zacházel nebo 

                                                           
176 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 36. ISBN 978-80-7179-584-1 

177 Tamtéž, s. 40. 

178 LZPS v čl. 3 odst. 1 stanoví: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 
náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 
rodu nebo jiného postavení.“ 

179 Je potřeba dodat, že LZPS v tomto ohledu sleduje tzv. akcesorickou rovnost, tj. zakazuje diskriminaci ve vztahu k záruce základních práv 
a svobod. 

180 Zákon č. 198/2009 Sb., zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon) v § 2 odst. 1 stanoví: „Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou 
osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu 
rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 
názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků), i 
z důvodu státní příslušnosti.“ 

181 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 49. ISBN 978-80-7380-277-6 

182 KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon. 2011, s. 116. ISBN 978-80-7419-054-4 

183 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 48-50. ISBN 978-80-7400-658-6 



41 
 

by zacházel s jiným zaměstnancem ve srovnatelné situaci, a je-li prokázáno, že nepříznivé 

zacházení, jemuž je tento zaměstnanec vystaven, se zakládá na zdravotním postižení jeho 

dítěte, jemuž poskytuje převážnou část potřebné péče, je takové zacházení v rozporu se 

zákazem přímé diskriminace“184. SDEU opřel svůj závěr o jazykový výklad směrnice 

2000/78/ES, jež zakazuje diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, aniž by potencionálně 

diskriminovaná osoba musela být nositelem diskriminačního znaku. V takovém případě totiž 

znevýhodnění dopadá i na osoby, které nenesou diskriminační znak, ale jejich blízcí jsou 

nositelem takového znaku. Odvozená diskriminace tak může dopadat právě na ženy, jež 

bývají primárními pečovatelkami o zdravotně indisponované rodinné příslušníky. 

Další variantou odvozené diskriminace vedle varianty, kdy existuje úzký vztah mezi 

obětí (např. pečující matka) a nositelem diskriminačního znaku (např. zdravotně postižené 

dítě) je situace, kdy nositel i nenositel mezi sebou nemají úzký vztah a nacházejí se pouze 

v téže oblasti společenských vztahů. Příkladem této varianty může být situace skupiny 

několika lidí chtějící poobědvat v restauraci, jejíž zaměstnanci je ovšem odmítnou obsloužit 

z důvodu barvy pleti jedné osoby ze skupiny. V takovém případě nebyla diskriminována 

pouze osoba jiné barvy, ale také další členové skupiny na základě odvozené diskriminace. 

Poslední variantou odvozené diskriminace nepopisuje judikatura SDEU, ale teorie se jí 

zabývá. Jedná se o situaci, kdy „„nositel“ i „nenositel“ mezi sebou nemusí mít blízký vztah a 

oba mohou být oběti diskriminace v jiné oblasti společenských vztahů“ 185. Příkladem tohoto 

typu odvozené diskriminace může být situace, kdy zaměstnanec odmítne naplnit 

diskriminační nařízení vůči např. klientovi, a na základě toho s ním je nepříznivě zacházeno. 

Veřejný ochránce práv se zabýval odvozenou diskriminací, a to konkrétně případem, kdy byla 

odvolána ředitelka školy na základě rozhodnutí přijmout romské žáky.186 

 

3.2.1 Negativní diskriminace 
 

Teorie přišla s členěním diskriminace na dva druhy, a to na diskriminaci negativní a 

diskriminaci pozitivní. Negativní diskriminace spočívá v ubírání práv jednotlivci či skupině 

osob, kdy je s jedincem či skupinou osob zacházeno méně výhodným způsobem, „pokud se 

tak děje z důvodů právně neospravedlnitelných, na základě některého diskriminačního důvodu 

                                                           
184 Rozsudek Soudního dvora ve věci Coleman v. Attridge Law a Steve Law ze dne 17. července 2008, C-303/06 

185 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 50. ISBN 978-80-7400-658-6 

186 Zpráva veřejné ochránkyně práv ze dne 8. října 2015 sp. zn. 788/2015/VOP/EN 
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nebo se tak děje svévolně, tedy bez možnosti rozumného zdůvodnění takové regulace“187. 

Negativní diskriminaci lze dále dělit na přímou a nepřímou.188  

 

3.2.1.1 Přímá diskriminace 
 

Přímá diskriminace představuje diskriminaci v původním slova smyslu, tj. jedná se o 

takové jednání, včetně opomenutí, které způsobuje, že se s osobou či skupinou osob zachází/ 

zacházelo/ by se zacházelo méně příznivým způsobem než s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci, a to na základě zakázaného diskriminačního důvodu. Přímou diskriminaci můžeme 

tedy rozeznat na základě čtyř znaků: 

i. jednání či opomenutí, 

ii. méně příznivé zacházení,  

iii. ve srovnatelné situaci, 

iv. zakázaný diskriminační důvod.189 

 Odborná literatura někdy přidává ještě jeden bod, a to nemožnost ospravedlnění 

takového zásahu s ohledem na právem stanovenou metodologii.190 

 Pojem „méně příznivé zacházení“ ovšem v praxi není jednoduché rozpoznat, jelikož 

nelze vyloučit situaci, kdy je se dvěma jedinci zacházeno stejně, tudíž se nebude jednat o 

přímou diskriminaci. Vezměme do úvahy situaci, kdy dva zaměstnanci podávají rozdílný 

pracovní výkon a ani jednomu není přiznána bonusová složka, jež je u zaměstnavatele spojena 

s pracovním výkonem. Pokud je bonusová složka odepřena na základě zákonného 

diskriminačního důvodu, bude se jednat o přímou diskriminaci.191 

 Další pro praxi problémovou oblastí je určení, zda se opravdu jedná o „srovnatelnou 

situaci“. Abychom mohli najisto určit, zda se jedná nebo nejedná o diskriminaci, je potřeba 

určit komparátora, resp. faktor srovnatelnosti.192 Bude-li se např. jednat o problematiku 

nerovného odměňování mezi muži a ženami, bude pravděpodobně v dané situaci 

komparátorem muž a výše jeho odměny, tj. muž na stejné pracovní pozici. Je nutné zároveň 

                                                           
187 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 49. ISBN 978-80-7380-277-6 

188 Dle AntiZ § 2 odst. 2 je diskriminace přímá a nepřímá. 

189 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 52-54. ISBN 978-80-7400-658-6 

190 BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 43. ISBN 978-80-7179-584-1 

191 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 52-53. ISBN 978-80-7400-658-6 

192 Tamtéž, s. 53. 
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vždy zvažovat, zda se skutečně jedná o „stejnou pracovní pozici“, nestačí pouze fakt, že muž i 

žena vykonávají pracovní pozici se stejným názvem. Důležitými aspekty jsou také obsah 

práce, rozsah pravomocí, v případě manažerské pozice velikost týmů a další. 

 Problematika diskriminačního důvodu byla v základech nastíněna výše. Je potřeba 

dodat, že existují názory o vysoké roztříštěnosti antidiskriminační úpravy, což způsobuje 

situace, kdy určité jednání podle jednoho předpisu je diskriminační a podle jiného 

diskriminační není.193 

3.2.1.2 Nepřímá diskriminace 
 

 Problematika nepřímé diskriminace je koncepčně problematičtější a také aplikace 

bývá složitější než výše nastíněná přímá diskriminace. Základem nepřímé diskriminace je 

situace, kdy obecná norma, jež nejeví známky žádného zakázaného diskriminačního jednání, 

je ve skutečnosti schopna vyvolat diskriminaci při aplikaci dané normy.194 „Nepřímou 

diskriminaci není vždy jednoduché rozpoznat, a to zejména proto, že neodůvodněné 

rozlišování nastává až v důsledku přijetí určitého opatření, včetně určité právní úpravy.“195 

Oproti přímé diskriminaci je rozlišování založené na jiném než diskriminačním znaku, ale 

nepříznivé důsledky dopadají na nositele diskriminačního znaku.  

 Znaky nepřímé diskriminace jsou následující: 

i. zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium nebo praxe, 

ii. znevýhodňující dopad, 

iii. zakázaný diskriminační důvod.196 

 Právě zdánlivá neutralita je v případě nepřímé diskriminace stěžejní a odlišuje ji od 

přímé diskriminace, i tak ovšem co do svých důsledků dopadá na nositele diskriminačního 

znaku (stejně jako je tomu u přímé diskriminace). V odborné literatuře se vykrystalizovaly 

dva subtypy nepřímé diskriminace v kontextu zdánlivé neutrality. 

 Pro první subtyp nepřímé diskriminace je charakteristické, že obecná právní norma, 

přestože působí rovně na všechny adresáty, je příliš široká, a v praxi působí na některý okruh 

adresátů (nepřípustně) přísněji než na jiné adresáty. Příkladem může být situace, kdy školní 

                                                           
193 Srov.ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a 

praxi. Praha: C. H. Beck. 2017, s. 54. ISBN 978-80-7400-658-6 

194 Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 53-56. ISBN 978-80-7179-
584-1 

195 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 50. ISBN 978-80-7380-277-6 

196 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 55-57. ISBN 978-80-7400-658-6 
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nařízení zakazuje nosit jiný oděv než školní uniformu. Na valnou většinu žáků bude takové 

nařízení působit stejně. Ovšem je možné, že se najde skupina žáků, na které bude dané 

nařízení působit nepřiměřeně přísně, např. z důvodu finanční náročnosti v souvislosti 

s pořízením školní uniformy nebo z důvodu náboženského vyznání. Druhý subtyp nepřímé 

diskriminace popisuje situace, kdy právní norma upravuje výjimku z obecné regulace. 

Neutrální praxí může být například odepření výhod zaměstnancům pracujícím na částečný 

úvazek. Faktem totiž je, že jsou to právě ženy v zemích EU, které využívají ve větší míře 

možností částečných pracovních úvazků, především z důvodu skloubení pracovního uplatnění 

a péče o děti. SDEU vyložil problematiku nepřímé diskriminace právě v souvislosti 

s částečnými úvazky.197 

 Fredman se zabývá cíli koncepce nepřímé diskriminace a shrnuje: „Její princip 

jednoznačně směřuje od rovného zacházení k rovnosti výsledků. Ale cílem není nutně dosažení 

rovnosti výsledků. Rozdílný dopad sám o sobě není diskriminační.“198 

 

3.2.2 Pozitivní diskriminace 
 

Za pozitivní diskriminaci lze považovat takové rozlišování, které určitým způsobem 

preferuje jedince či skupinu. Jedná se o protiklad diskriminace negativní. Na jedné straně 

jedinec či skupina osob může požívat určitých práv, která zbytková společnost nemá, 

případně se může jednat o odpuštění určitých povinností, které zbytková společnost má. 

Pozitivní diskriminace je naplňována prostřednictvím tzv. pozitivních opatření, kterým se 

práce detailněji věnuje v předchozí kapitole.  

 

3.2.3 Vícečetná diskriminace 
 

V každodenní praxi čím dál častěji narážíme na komplikované případy, kdy 

kategorizace diskriminace na pozitivní a negativní diskriminaci, jež je dále dělena na přímou 

a nepřímou diskriminaci, se může jevit jako nedostatečně popisující reálný stav věci. 

Diskriminační znaky, tj. důvody, proč je s některými lidmi zacházeno méně příznivě 

v důsledku přetrvávajících předsudků a stereotypů, jsou rozmanité. V praxi může docházet 

                                                           
197 Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN. Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 52-59. ISBN 978-80-7179-

584-1 

198 FREDMAN, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha. 2007, s. 111. ISBN 978-80-254-1054-7 



45 
 

k jejich kumulaci, proto teorie přichází s novými pojetími, jež pomáhají diskriminaci lépe 

uchopit a zároveň cíleně řešit.  

Problematika vícečetné diskriminace199 byla poprvé dávána do souvislosti 

s černošskými ženami v USA, kdy důvod jejich diskriminace nebylo možné s jistotou určit. 

Průkopnicí v této oblasti je Kimberlé Crenshaw. 200  

V teorii nacházíme dva druhy vícečetné diskriminace. Jedná se o složenou a 

průsečíkovou diskriminaci. U složené diskriminace jde o situace, kdy se jednotlivé 

diskriminační důvody přidávají k sobě. U průsečíkové diskriminace jde o kombinaci těchto 

důvodů, které dávají vzniknout zcela jedinečné diskriminační situaci. Zohlednění vícenásobné 

diskriminace počítá s faktem, že jednotlivé tradičně znevýhodněné skupiny nejsou 

homogenní, ale je nutné více rozlišovat a zkoumat více faktorů dohromady, které ve svém 

důsledku vedou k diskriminaci.201   

V českém kontextu vícečetné diskriminaci mohou čelit např. romské ženy, jež bývají 

diskriminované na jedné straně z důvodu pohlaví a na druhé straně z důvodu příslušnosti 

k romskému etniku. 

Jako poslední problematický bod, který okrajově souvisí s problematikou vícečetné 

diskriminace, je problematika tzv. sebediskriminace. S tímto problém jsem se setkala ve 

své praxi se ženami vracejícími se na trh práce a také v rámci předchozího studia. Tento jev je 

rovněž popsán v odborné literatuře, která pracuje kvalitativní výzkumnou metodou.202 

Sebediskriminace není všeobecně přijímaným pojmem, ale pro účely této diplomové 

práce má praktický význam jej zmínit. O sebediskriminaci můžeme hovořit za situace, kdy 

žena po mateřské a rodičovské dovolené (ale nejen v této životní fázi) uvažuje o svém dalším 

profesním uplatnění nebo se již snaží vrátit na pracovní trh, a toto snažení je doprovázeno 

velkými pochybnostmi o sobě samé. Pochybnosti se mohou projevit ve více rovinách. Na 

jedné straně stojí vlastní či zprostředkovaná zkušenost s diskriminací na trhu práce, dále se do 

strategie sebediskriminace žen promítá genderové nastavení společnosti a v neposlední řadě 

také pochybnosti o vlastní hodnotě na trhu práce. 

Na základě strategie sebediskriminace ženy poté preferují pracovní pozice, které 

neodpovídají jejich kvalifikaci, hlásí se na pracovní pozice pod úroveň svých znalostí, 

                                                           
199 Anglický termín je „multiple discrimination“. 

200 Kimberlé Crenshaw přichází s koncepcí „intersectionality“, která dává do souvislosti různé aspekty sociální a politické diskriminace 
s problematikou genderu.  

201 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
17-20. ISBN 978-80-7400-343-1 

202 Srov. KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Pracovní dráhy žen v České republice. Praha: Slon. 2011, s. 114-122. ISBN 978-80-7419-054-4 
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schopností a dovedností, uspokojí se s méně profesně zajímavým uplatněním. Nevýhodou 

takového přístupu je v podstatě nemožnost dalšího kariérního růstu, nenaplnění pracovního 

potenciálu, zastarávání kvalifikace a negativní vliv na sebepojetí ženy. Sebediskriminující se 

ženy samy podléhají vlivu socio-kulturní normy o pozici žen na pracovním trhu a jeho 

správném genderovém rozložení, a to jak v pohledu na vlastní kariérní uplatnění, tak také 

v pohledu na uplatnění ostatních žen na trhu práce.203 

 

  

                                                           
203 Křížková a kol. ve své kvalitativně zaměřeném výzkumu na pracovní dráhu žen detailněji popisují celkem tři strategie znevýhodnění. 

První strategie se nazývá „nezasloužená kariéra“, kdy pracovně úspěšné ženy, často bezdětné, mohou mít pocit, že si svoji kariéru 
nezasloužily, jelikož některé významné kariérní mezníky mohly být založené např. na náhodě. Takové nastavení je dáváno do souvislosti, 
že ženy obecně musejí mnohem více během své kariéry prokazovat své schopnosti a dovednosti. V souvislosti s řídícími pozicemi se 
ženy často cítí kompetentní zastávat vysoký manažerský post až v situaci, kdy si projdou všemi nižšími pracovními pozicemi. Druhá 
strategie nese název „sebediskriminace“ a blíže je popsána v této kapitole. Poslední strategie nese název „pochopení pro diskriminaci“ a 
jde o chápající postoj směrem k diskriminaci žen na pracovním trhu, v jehož důsledku ženy přizpůsobují své chování na trhu práce. 
Příkladem může být nezájem o kariérní posun v období plánování mateřství. Srov. KŘÍŽKOVÁ, A. a kol. Pracovní dráhy žen v České 
republice. Praha: Slon. 2011, s. 114-122. ISBN 978-80-7419-054-4 
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4. Právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace 

v pracovním právu 

 

4.1 Právní úprava v mezinárodním právu 
 

Je známým faktem, že mezinárodní úprava základních lidských práv se dostává do 

popředí mezinárodního zájmu po zkušenostech, které přinesly obě světové války. Lidstvo již 

došlo do bodu, kdy uznalo, že je naprosto nutné do budoucna zabránit obdobným katastrofám, 

a právě mezinárodní právní regulace má sloužit jako ochrana. Po první světové válce v r. 1919 

vznikla na základě výsledků pařížské mírové konference Společnost národů, potažmo 

Mezinárodní organizace práce. Po druhé světové válce vznikají další významné organizace 

jako OSN, Rada Evropy či Evropská unie. Všechny tyto organizace i přes určité rozdíly 

spojuje jedna vize, a to důraz na základní lidská práva s akcentem na rovnost všech lidí, 

„jakožto základní premisa uplatňování všech lidských práv“ 204. 

Z pohledu mezinárodněprávní ochrany lidských práv je protekce dána lidem jakožto 

fyzickým osobám, a to nejen v době míru, ale také v dobách válečných konfliktů. Kogentní 

ochrana lidských práv je již pevně zakotvena v obyčejovém mezinárodním právu a dále také 

v mezinárodních smlouvách.205 

Česká republika je součástí řady mezinárodních organizací, podílí se na vývoji 

mezinárodních právních dokumentů a také reflektuje mezinárodní právní úpravu ve 

vnitrostátním právu. Stěžejní je čl. 10 Ústavy České republiky, který zakotvuje aplikační 

přednost některých mezinárodních smluv před vnitrostátním právem následujícím způsobem: 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 

republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného 

než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“ 

Mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou takové smlouvy, „které chrání lidská 

práva a svobody vycházející z přirozené lidské důstojnosti a rovných nezcizitelných práv 

všech členů lidského společenství“206. Jejich názvosloví je různé, může se jednat o pakty, 

konvence, úmluvy a další. 

                                                           
204 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 

23. ISBN 978-80-7400-343-1 

205 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck. 2008, s. 397-398. ISBN 978-80-7179-728-9 

206 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 62. ISBN 978-80-7380-277-6 
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4.1.1 Organizace spojených národů 
 

Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) je „nejvšestrannější polická 

mezinárodní organizace“207. Klade si za cíl „udržovat mezinárodní mír a rozvíjet 

mezinárodní vztahy, a to při zřeknutí se použití síly nebo její hrozby, využívání smírného 

řešení mezinárodních sporů a organizování společného vystoupení proti případnému 

agresoru“208. Zakládající listina OSN, Charta spojených národů, byla přijata 26. června 1945 

na mezinárodní konferenci o poválečném uspořádání světa v San Francisku. Charta ve své 

preambuli stanoví, že členové této organizace mají víru v základní lidská práva, v důstojnost a 

hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen.   Čl. 1 odst. 3 zakotvuje jako jeden z cílů 

OSN podporovat a posilovat „úctu k lidským právům a základním svobodám pro všechny bez 

rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství“. Obdobný úkol si OSN stanovuje v čl. 55 

písm. c), podle kterého je potřeba podporovat „obecnou úctu k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství (…)“. 

OSN se zasadila o přijetí mnoha významných mezinárodněprávních dokumentů, které 

mají vliv na problematiku rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jako stěžejní se v tomto 

ohledu jeví následující: 

- Všeobecná deklarace lidských práv 

- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

- Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

- Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

- Úmluva o politických právech žen 

V následujícím textu se věnuji pouze vybraným dokumentům OSN, které považuji 

v kontextu diplomové práce za stěžejní. 

 

4.1.1.1 Všeobecná deklarace lidských práv 
 

Všeobecná deklarace lidských práv přijatá dne 10. prosince 1948 představuje jeden ze 

stěžejních dokumentů přijatých na půdě OSN. Přestože není právně závazná, svou morální 

autoritou se k ius cogens přibližuje. Stala se součástí mezinárodního zvykového práva. 

                                                           
207 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck. 2008, s. 485. ISBN 978-80-7179-728-9 

208 Tamtéž, s. 485-486. 
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K praktickému naplnění dochází také prostřednictvím přebírání jednotlivých ustanovení 

Deklarace národními ústavami i dalšími mezinárodními dokumenty. 

Všeobecná deklarace lidských práv se nese ve znamení úcty k rovnosti a důstojnosti 

všech lidí. Už ve svém úvodu zdůrazňuje přirozenou důstojnost mezi lidmi, dále rovnost a 

nezcizitelnost lidských práv. Čl. 1 a 2 stanoví: „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co 

do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu 

bratrství. Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez 

jakéhokoliv rozlišování, zejména rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 

postavení.“ Deklarace tímto stanoví nepřípustnost diskriminace a stává se tak předlohou pro 

další mezinárodněprávní dokumenty zaměřené na oblast lidských práv. 

Deklarace obsahuje katalog základních lidských práv jako je právo na život, svobodu a 

osobní bezpečnost, zákaz otroctví a mučení, zakotvuje rovnost před zákonem a právo na 

ochranu před diskriminací a dále zakotvuje další instituty právního státu. Deklarace se 

zaměřuje i na sociální práva. Jedná se především o právo na práci a svobodnou volbu 

zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky, ochranu proti nezaměstnanosti, 

právo na spravedlivou odměnu, právo na odpočinek a zotavení, právo na pravidelnou 

proplacenou dovolenou, právo zakládat a sdružovat se v odborových organizacích atd. Dále 

Deklarace zakotvuje ochranu mateřství a dětství, jež mají nárok na zvláštní péči a pomoc. 

 

4.1.1.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech 

 

I přes značný morálně-politický význam Všeobecné deklarace lidských práv se 

nejedná o právně závazný dokument. OSN usilovala o přijetí takových právně závazných 

dokumentů, které by zakotvovaly základní lidská práva na mezinárodní úrovni. Výsledkem 

těchto snah je Mezinárodní pakt o občanských a politických a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Oba Pakty byly schváleny Valným 

shromážděním OSN dne 16. prosince 1966. Pro oba pakty se společně se Všeobecnou 

deklarací lidských práv ustálil pojem Mezinárodní listina/charta základních práv 

(International Bill of Rights).209 

                                                           
209 Srov. KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 

2010, s. 34. ISBN 978-80-7400-343-1, ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 
2010, s. 66-68. ISBN 978-80-7380-277-6 
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech zakotvuje právo na život, právo 

na svobodu a osobní bezpečnost, zákaz otroctví a mučení, rovnost před soudem, právo na 

uznání právní osobnosti, právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, právo pokojně se 

shromažďovat, procesní rovnost před soudy, politická práva a další. Smluvní strany Paktu se 

jeho přijetím dle čl. 3 „zavazují zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech občanských 

a politických práv stanovených v tomto paktu“. 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech zakotvuje řadu 

sociálních práv (právo na práci, na spravedlivou odměnu, na zakládání odborových organizací 

a další). Obdobně jako u předchozího Paktu, zakládá čl. 3 zákaz diskriminace následujícím 

způsobem: „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a žen při 

požívání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Paktu“. 

Na rozdíl od Všeobecné deklarace lidských práv mají oba Pakty kontrolní 

mechanismy zajišťující jejich dodržování. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že ochrana 

hospodářských, sociálních a kulturních práv je do jisté míry závislá na rozvoji země a 

možnostech státu tato práva naplnit, jsou kontrolní mechanismy u obou Paktů rozdílné.210 

 

4.1.1.3 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 
 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen představuje „výrazný posun v 

„legislativě“ OSN v oblasti rovného postavení mužů a žen“211. Je považována za 

„vyvrcholení dosavadního vývoje mezinárodněprávní regulace procesu emancipace a 

zrovnoprávnění žen“212.  

Úmluva byla přijata v roce 1979 v návaznosti na deklaraci Valného shromáždění OSN 

o odstranění všech forem diskriminace žen z r. 1967. Motivem pro přijetí další právní 

regulace v této oblasti byl fakt, že i přes již přijaté deklarace a doporučení nadále existuje 

rozsáhlá diskriminace žen, což je překážkou pro účast žen ve všech společenských oblastech, 

jak je stanoveno v preambuli Úmluvy. Novum této Úmluvy je skutečnost, že se zaměřuje 

pouze na ženy, jelikož jsou to právě ony, jež bývají diskriminovány z důvodu pohlaví. Stejně 

tak stěžejní je i fakt, že Úmluva směřuje k materiální rovnosti. Ratifikující státy mají 

povinnost nejen implementovat rovnost, ale dále mají také povinnost zlepšit postavení žen a 

                                                           
210 POTOČNÝ, M.; ONŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné: zvláštní část. Praha: C. H. Beck, 2006, s. 96. ISBN 80-7179-536-4   

211 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 
35. ISBN 978-80-7400-343-1 

212 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 69. ISBN 978-80-7380-277-6 
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povinnost bojovat proti převládajícím genderovým stereotypům. Zakotvuje také tzv. 

reprodukční práva žen.213 214 

Úmluva je rozdělena do šesti částí. Samotný pojem diskriminace žen je Úmluvou 

definován v čl. 1 jako: „jakékoliv činění rozdílu, vyloučení anebo omezení provedené na 

základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo 

uplatnění práv ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti 

mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, 

občanské nebo jiné oblasti.“ 

Úmluva patří mezi nejrozsáhlejší dokumenty zabývající se rovností mezi pohlavími. 

Čl. 3 stanoví: „Státy, smluvní strany, budou ve všech oblastech, zvláště v politické, sociální, 

hospodářské a kulturní oblasti, přijímat veškerá příslušná opatření, včetně opatření 

legislativních, k zajištění plného rozvoje a povznesení žen, s cílem zaručit jim uplatňování a 

využívání lidských práv a základních svobod na základě rovnoprávnosti s muži.“ Úmluva  

v čl. 4 zavazuje ratifikující státy přijmout legislativní opatření vedoucí k zrovnoprávnění žen a 

mužů. V této souvislosti mohou použít i pozitivní opatření vedoucí k vytyčenému cíli. Taková 

opatření mají mít pouze dočasný charakter. Státy mají povinnost směřovat k odstranění 

předsudků a zvyků a dalších praktik založených na myšlence nadřazenosti nebo podřazenosti 

některého pohlaví (čl. 5).  

Část druhá Úmluvy směřuje k odstranění diskriminace žen v politickém a veřejném 

životě země (čl. 7), zajištění mezinárodní reprezentace žen (čl. 8) a zajištění rovných práv 

v oblasti státního občanství (čl. 9). 

Třetí část této Úmluvy se zabývá širokou paletou ekonomických, sociálních a dalších 

práv. Pojednává o oblastech vzdělávání (čl. 10), práce (čl. 11), péče o zdraví (čl. 12), 

hospodářském a společenském životě (čl. 13), problémech venkovských žen (čl. 14), rovném 

postavení před zákonem (čl. 15) a o manželství a rodině (čl. 16).  

V kontextu této diplomové práce je stěžejní čl. 11, jenž se zabývá pracovní oblastí. 

Úmluva zde pojednává o odstranění diskriminace žen v zaměstnání a zajištění stejných práv 

mužům i ženám v zaměstnání. Odstavec první konkretizuje tato práva: právo na práci, právo 

na stejné příležitosti v zaměstnání (včetně použití stejných kritérií při výběru), právo 

                                                           
213 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 

36-37. ISBN 978-80-7400-343-1 

214 Reprodukční práva zahrnují např. uplatňování sexuální nezávislosti, svoboda myšlení a vyjadřování se ve všech věcech sexuálního života 
a oplození, reprodukční rozhodování (tj. zda, kdy a kolik dětí chce žena mít), reprodukční zdraví atd. (Reprodukční práva [online]. [cit. 
2019-04-15]. Dostupné z: https://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Reproduk%C4%8Dn%C3%AD-pr%C3%A1va-
HRC1.pdf) 
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svobodné volby povolání a zaměstnání, právo na postup, právo na stejnou odměnu (za práci 

stejné hodnoty), právo na sociální zabezpečení, právo na ochranu zdraví (včetně ochrany 

mateřství). Zároveň jsou státy povinny podle druhého odstavce přijmout taková opatření, 

která zabraňují diskriminaci žen z důvodu těhotenství a mateřství. Třetí odstavec čl. 11 

zajišťuje, že státy aktualizují tato opatření podle současného vědeckého poznání. 

Čtvrtá část upravuje rovnost před zákonem a zabývá se právy upravujícími manželství 

a rodinné vztahy. Diskriminační praxe má být tudíž odstraněna nejen ve sféře veřejnoprávní, 

ale i soukromoprávní, tím se Úmluva liší od ostatních dokumentů o lidských právech.215 

Část pátá ustanovuje Výbor pro odstranění diskriminace žen, který je vytvořen 

k provádění Úmluvy. Prostřednictvím Výboru státy předkládají generálnímu tajemníkovi 

OSN zprávy o plnění Úmluvy. Výbor dává také tzv. všeobecná doporučení k výkladu Úmluvy 

a doporučuje státům určité chování. 

Poslední šestá část se věnuje dalším závazkům států plynoucím z Úmluvy a potřebným 

administrativním krokům vedoucím k naplnění Úmluvy. Čl. 24 zavazuje ratifikující státy, že 

přijmou na národní úrovni veškerá nezbytná opatření zaměřená na dosažení plného 

uskutečnění práv stanovených touto Úmluvou. 

Vedle výše zmíněného kontrolního mechanismu spočívajícího ve zprávách 

jednotlivých států o plnění závazků z Úmluvy, mají státy také možnost při sporu ohledně 

výkladu nebo provádění Úmluvy předat spor k arbitráži. Pro případ neschopnosti urovnat spor 

touto cestou může být spor předán Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Zároveň na základě 

Opčního protokolu k Úmluvě, jež byl přijat v r. 1999 (pro ČR vstoupil v platnost v r. 2001), 

byla přidána možnost individuálních oznámení o porušení práv zakotvených v Úmluvě 

k Výboru pro odstranění diskriminace žen.216 

 

4.1.2 Mezinárodní organizace práce 
 

Mezinárodní organizace práce (dále také „MOP“) byla založena během Pařížské 

mírové konference v r. 1919, je specializovanou organizací OSN (od r. 1946). Její zakládací 

dokument, Ústava, byla součástí Versailleského mírové smlouvy. Mezinárodní organizace 

práce jako jedna z prvních organizací zakotvila rovnost mužů a žen do několika dokumentů 

                                                           
215 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 70. ISBN 978-80-7380-277-6 

216 Srov. KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 
2010, s. 38-39. ISBN 978-80-7400-343-1, ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš 
Čeněk. 2010, s. 70-71. ISBN 978-80-7380-277-6 
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ve formě mezinárodních smluv. Cíl MOP je vyjádřen v Preambuli Ústavy a sleduje zajištění 

všeobecného a trvajícího míru postaveného na sociální spravedlnosti.217 

V průběhu posledních sto let hrálo MOP významnou roli v řešení  řady společenských 

problémů napříč kontinentem. Do budoucna si MOP vytyčuje cíl přispět k budování etického 

rámce pro globalizaci a zajištění spravedlnosti.218  

Věcný rozsah dokumentů MOP jde na rozdíl od dokumentů např. OSN více do 

hloubky v rovnosti mužů a žen v oblasti práce. MOP se zabývá také řešením aktuálních 

otázek v oblasti rovnosti mužů a žen v pracovní oblasti jako např. odstranění mzdové 

diskriminace, řešení problematiky tzv. skleněného stropu, zabránění sexuálnímu obtěžování 

ale také obchodu se ženami.219 

Základní činností MOP je přijímání mezinárodních úmluv a doporučení týkajících se 

otázek pracovního práva a sociálního zabezpečení. Úmluvy MOP se stávají závaznými jejich 

ratifikací. Naopak doporučení nepodléhají ratifikačnímu procesu a na základě doporučení 

nevyplývají členským státům žádné povinnosti s jednou výjimkou (povinnost ji předložit 

příslušným vnitrostátním orgánům pro posouzení možné úpravy vnitrostátního práva 

v souladu s doporučením). Účelem doporučení je připravit podmínky pro pozdější úpravu 

mezinárodní smlouvou. Nicméně některé povinnosti musí státy dodržovat i bez ratifikace 

příslušné úmluvy, jedná se o tzv. základní normy, jež jsou dány samotnou Ústavou. Jedná se o 

zákaz nucené práce, právo na svobodné odborové sdružení a zákaz diskriminace.220 

V následujícím textu se zabývám dvěma nejvýznamnějšími úmluvami z hlediska 

tématu diplomové práce. 

 

4.1.2.1 Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci 
stejné hodnoty 

 

Problematika diskriminace v oblasti odměňování je celosvětovým problémem, o tomto 

fenoménu se více zmiňuji v předchozích částech diplomové práce. Mezinárodní organizace 

práce na tuto skutečnost reagovala a přijala Úmluvu č. 100 o stejném odměňování pracujících 

                                                           
217 Ústava mezinárodní organizace práce [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: 

http://www.ilo.ch/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#A1 
218 History of ILO [online]. [cit. 2019-03-19]. Dostupné z: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--en/index.htm 
219 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 

25. ISBN 978-80-7400-343-1 
220 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 74. ISBN 978-80-7380-277-6 
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mužů a žen za práci stejné hodnoty ze dne 29. června 1951. Československo tuto úmluvu 

ratifikovalo v roce 1957 a vstoupila v platnost dne 30. října 1958 (publikovaná pod č. 

450/1990 Sb.). Základním požadavkem této úmluvy pro ratifikující státy je uplatňování 

principu rovného odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty. Zásada rovného 

odměňování může být prováděna různými způsoby.221 Pojem „odměna“ je v čl. 1 Úmluvy 

definován široce, jedná se o řádnou, základní nebo minimální mzdu a dále o jakékoliv vedlejší 

příjmy, vyplácené přímo nebo nepřímo, v penězích či naturáliích. 

 

4.1.2.2 Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 

Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání byla přijata dne 25. 

června 1958, pro Československo vstoupila v platnost v r. 1965 (publikována pod č. 465/1990 

Sb.). Úmluva definuje pojem diskriminace.222 Zároveň za diskriminaci nepovažuje jakékoliv 

rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na kvalifikaci pro určité zaměstnání. 

Rovněž za diskriminaci nelze považovat zvláštní ochranu a podpůrná opatření stanovená 

v jiných úmluvách nebo doporučeních přijatých Mezinárodní konferencí práce. 

„Zaměstnáním“ a „povoláním“ se podle čl. 1 odst. 3 rozumí také přístup k odbornému 

výcviku, přístup k zaměstnání a k různým povoláním a podmínky zaměstnání.  

Členské státy se touto Úmluvou zavázaly: „vyhlásit a realizovat vnitrostátní politiku 

rovnosti příležitostí a zacházení v zaměstnání i povolání a k odstranění jakékoliv 

diskriminace“ 223. 

 

4.1.3 Rada Evropy 
 

Rada Evropy (dále také „RE“) je další z významných mezinárodních organizací, jež 

byla založena jako reakce na hrůzy druhé světové války. Oproti OSN a MOP je RE 

mezinárodní organizací regionální povahy. Její Statut byl sjednán v Londýně a vstoupil 

                                                           
221 Čl. 2 odst. 2 Úmluvy o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty navrhuje následující možnosti: vnitrostátní 

zákonodárství, zákonně zavedenými nebo uznanými metodami stanovení mezd, kolektivními smlouvami mezi zaměstnavateli a 
pracovníky nebo kombinací různých prostředků. 

222 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy o diskriminaci v zaměstnání a povolání definuje diskriminaci následujícím způsobem: „a) jakékoliv rozlišování, 
vylučování nebo dávání přednosti založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním 
původu, které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání; b) jakékoli jiné 
rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti, jež má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v 
zaměstnání nebo povolání, které může být určeno zúčastněným členským státem po projednání s reprezentativními organizacemi 
zaměstnavatelů a pracovníků, pokud takové organizace existují, a s jinými příslušnými orgány.“ 

223 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 76. ISBN 978-80-7380-277-6 
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v platnost v srpnu 1949 s původními deseti členskými západoevropskými státy (v současné 

době má RE 47 členů). 

Cílem RE je dosáhnout větší jednoty mezi členskými státy prostřednictvím 

projednávání otázek společného zájmu. Takové projednávání otázek může vyústit v uzavření 

mezinárodních dohod. Dle Statutu organizace usiluje RE o prosazování a uskutečňování 

principů parlamentní demokracie a lidských práv, zlepšování životních podmínek a podporuje 

rozvoj lidských hodnot.224 

 

4.1.3.1 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
 

Nejvýznamnějším normativním dílem RE je nesporně Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod (dále také „Evropská úmluva“) přijatá dne 4. listopadu 1950, jejímž 

inspiračním vzorem byla Všeobecná deklarace lidských práv.  Z hlediska tématu této práce je 

důležitý její čl. 14 s názvem „zákaz diskriminace“. Úmluva podává demonstrativní výčet 

diskriminačních důvodů, mezi které patří také pohlaví. Zákaz diskriminace dle čl. 14 se 

původně vztahoval pouze na práva a svobody přiznané Evropskou úmluvou, nejednalo se 

tudíž o generální zákaz diskriminace. Až v souvislosti s přijetím Protokolu č. 12 k Evropské 

úmluvě došlo k přijetí obecného zákazu diskriminace.225 Nicméně problémem tohoto 

Protokolu je skutečnost, že byl ratifikován pouze malým počtem států (ČR jej podepsala, ale 

zatím neratifikovala), tudíž stěžejním stále zůstává původní znění čl. 14. 

Na základě Protokolu č. 11, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 1998, došlo ke 

zrušení Evropské komise mající smírčí charakter řešení sporů a Evropského soudu, jenž měl 

soudit a vydávat posudky. Funkce obou orgánů byly spojeny a na jejich místo nastoupil 

Evropský soud pro lidská práva (dále také „ESLP“).  ESLP nyní představuje „nejvýznamnější 

judiciální orgán v oblasti kontroly a implementace lidských práv“226. ESLP sídlí ve 

Štrasburku a mohou se na něj obracet prostřednictvím stížností jednotlivci či skupiny osob po 

vyčerpání všech vnitrostátních prostředků ochrany. Mohou tedy adresovat své stížnosti přímo 

ESLP, nikoliv již prostřednictvím Komise, jak tomu bylo doposud. 

 

 

                                                           
224 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck. 2008, s. 511-513. ISBN 978-80-7179-728-9 

225 Čl. 14 původně zakotvoval zákaz diskriminace: „užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou ….“ A  byl nahrazen následujícím 
textem „užívání každého práva přiznaného zákonem“. 

226 ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck. 2008, s. 512. ISBN 978-80-7179-728-9 
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4.1.3.2 Evropská sociální charta 
 

Evropská sociální charta (dále také „Charta“) představuje další významný dokument 

přijatý RE dne 12. října 1961 v Turínu s účinností od roku 1965. Pro ČR vstoupila v platnost 

v r. 1999 (publikována byla pod č. 14/2000 Sb. m. s.). Jedná se o první specializovaný katalog 

sociálních a hospodářských práv. 

Specifikum Evropské sociální charty je její ratifikační proces, jelikož stát nemá 

povinnost ratifikovat Chartu jako jeden celek. Stát přistupující k Chartě byl původně povinen 

ratifikovat pouze 5 článků ze 7 nabízených (tzv. tvrdé jádra Charty) a dále určitý počet článků 

nebo číslovaných odstavců z ostatních ustanovení Charty tak, aby celkový počet zahrnoval 

alespoň 10 celých článků nebo 45 číslovaných odstavců. Daný mechanismus zajišťuje větší 

počet ratifikujících států, jelikož státy se mohou na základě své ekonomické vyspělosti 

přihlásit případně jen k minimu práv. 

Charta je členěna do pěti částí. Zákaz diskriminace (také z důvodu pohlaví) je 

vyjádřen již v preambuli Charty.227 První část ustanovuje celkem devatenáct práv a svobod, 

k jejichž naplňování se zavázaly smluvní státy a uznaly je za cíl svých politik. Jedná se např. 

o právo na práci, právo na spravedlivé pracovní podmínky, právo na bezpečné a zdravotně 

nezávadné pracovní podmínky, právo na svobodu sdružování, právo kolektivně vyjednávat, 

právo dětí a mladých osob na ochranu, právo na zvláštní ochranu žen z důvodu mateřství a 

další. Část druhá dále rozepisuje obsah těchto práv a svobod. 

Část třetí upravuje povinnosti států vyplývající z Charty. Čtvrtá část upravuje kontrolu 

dodržování Charty a způsoby kontroly (prostřednictvím podávání zpráv). Pátá část se věnuje 

způsobům aplikace Charty v mimořádných situacích, např. možnost derogace určitých 

opatření v době války. V poslední páté části je také upraven vztah k vnitrostátnímu právu a 

k ostatním mezinárodním smlouvám. 

V roce 1988 byl přijat dodatkový protokol (publikovaný pod. č. 15/2000 Sb. m. s.) 

rozšiřující katalog práv o čtyři další práva. Významný z hlediska této práce je čl. 20 upravující 

„právo na stejné příležitosti a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez 

diskriminace na základě pohlaví“. 

Vzhledem k dalšímu rozvoji sociálních práv bylo potřeba Chartu revidovat. Za tímto 

účelem byla v roce 1996 přijata Revidovaná Evropská sociální charta, která je považována za 

                                                           
227 Evropská sociální charta ve své preambuli ustanovuje: „(…) užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace z důvodu 

rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického názoru, národního původu nebo sociálního původu (…)“. 
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„nejprogresivnější komplexní právní normu v sociální oblasti“ 228. Revidovaná charta zvyšuje 

úroveň ochrany zaměstnanců a rozšiřuje původní počet práv a svobod o osm nových. 

Revidovaná charta obsahuje tudíž celkem 31 článků. Podle Revidované charty si ratifikující 

stát musí vybrat šest z devíti určených článků, které se pro něj stanou závaznými. Jedná se o 

následující práva a svobody: právo na práci (čl. 1), právo se organizovat (čl. 5), právo na 

kolektivní vyjednávání (čl. 6), právo na sociální a zdravotní pomoc (čl. 13), právo rodiny na 

sociální, právní a hospodářskou ochranu (čl. 16), právo migrujících pracovníků a jejich rodin 

na ochranu a pomoc (čl. 19), právo na stejné příležitosti a stejné zacházení v zaměstnání a 

povolání bez diskriminace z důvodu pohlaví (čl. 20). Smluvní strany si dále musí vybrat i 

další články, a to tak, aby celkový počet nebyl nižší než 16 článků nebo 63 číslovaných 

odstavců. Česká republika Revidovanou chartu doposud neratifikovala.229 

Kontrola dodržování závazků vyplývajících z Charty je činěna administrativně. Státy 

jsou povinny předkládat zprávy generálnímu tajemníkovi Rady Evropy ve čtyřletých lhůtách. 

Zprávy následně prošetřuje Evropský výbor pro sociální práva, což je nezávislý orgán tvořen 

experty na danou oblast. Následně konečnou zprávu předkládá Výbor ministrů státům ve 

formě doporučení. Tento typ kontroly se velmi odlišuje od soudní kontroly prováděné ESLP 

ve Štrasburku ohledně závazků vyplývajících z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 

základních svobod.230 

 

4.2 Právní úprava v právu Evropské unie 
 

Specifickou částí mezinárodního práva je právo unijní. Evropská unie je mezinárodní 

organizací s nadstátní integrací. EU se vyznačuje prvky konfederativními231 a 

federativními232. Hlavním cílem EU je vysoký stupeň ekonomické a politické integrace. Pro 

EU je charakteristická určitá svrchovanost nad členskými státy, která se projevuje v několika 

rovinách:  

- EU má vlastní vůli odlišnou od členských států, 

- EU vytváří vlastní právní řád,  

                                                           
228 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 82. ISBN 978-80-7380-277-6 

229 BĚLINA, M.; PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck. 2017, 7. vydání, s. 41-42. ISBN 978-80-7400-667-8 

230 Tamtéž, s. 41. 

231 Mezinárodně-právní základ EU je změnitelný jen se souhlasem všech členů a zároveň základní rozhodovací procesy náleží členským 
státům. 

232 Federativním prvkům odpovídá supranacionální metoda spolupráce. Dále primární právo a část sekundárního práva zavazuje členské 
státy přímo. Federativnost můžeme spatřovat také ve vysoké ekonomické, sociální a právní integraci států EU (společná měna ad.). 
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- EU má vlastní samostatné přímé finanční zdroje pro svůj rozpočet, 

- EU má na základě zakládajících smluv právní subjektivitu.233 

Teprve ve druhé polovině 20. století v souvislosti s rozvojem politiky sociální 

integrace dochází k rozvoji komunitárního pracovního práva. Významným dokumentem je 

v této souvislosti Charta Společenství o základních sociálních právech zaměstnanců, která 

byla podepsána v prosinci 1989 ve Štrasburku, a která zavazuje členské státy promítat přijaté 

normy do vnitrostátního práva.234 V současné době ovšem neexistuje na úrovni EU ucelený 

systém unijního pracovního práva. Zákonodárství EU nicméně postupně reguluje stále více 

společenských oblastí, a to v souvislosti s růstem významu sociální politiky v EU. 

Z hlediska tématu diplomové práce je potřeba také zmínit, že jednou z nejdůležitějších 

legislativních činností EU v oblasti pracovního práva je problematika rovného zacházení a boj 

s diskriminací. Právo EU ušlo v oblasti rovného postavení žen a mužů za dobu své existence 

velký kus cesty, a to jak v normativním zakotvení těchto zásad, tak také v judikatuře 

Evropského soudního dvora. Ochrana lidských práv a důstojnost zaměstnanců nepatřila 

k primárním oblastem zájmu EU, ve kterých by orgány EU měly pravomoc jednat. Výjimku 

představovala pouze zásada rovnosti odměňování mužů a žen, jež našla své zakotvení přímo 

v primárním právu (původně v čl. 119 Smlouvy o založení EHS, nyní v čl. 157 Smlouvy o 

fungování EU). 

4.2.1 Primární právo 
 

Právo EU teorie dělí do dvou základních úrovní, a to na primární a sekundární právo 

EU. Primární právo je tvořeno soustavou mnohostranných mezinárodních smluv, jež teorie 

označuje za normativní právní smlouvy. Stranami těchto smluv jsou členské státy, resp. 

přistupující státy. Na základě těchto smluv byl založen samostatný právní řád, jenž je odlišný 

jak od vnitrostátního, tak mezinárodního práva. Do primárního práva patří zakládací smlouvy, 

smlouvy o přistoupení a k nim připojené protokoly a přílohy, Listina základních práv EU a 

její Vysvětlení. 

Mezi prameny primárního práva řadíme mimo jiné také Smlouvu o založení 

Evropského hospodářského společenství (později Smlouva o Evropském společenství, dále 

také „Smlouva o ES“) společenství z roku 1957, Smlouvu o Evropské unii (dále jen „SEU“) 

z roku 1992 a také Smlouvu o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“) z roku 2007. 

                                                           
233 Srov. SVOBODA, P.. Úvod do evropského práva. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 21-33. ISBN 978-80-7400-334-9 

234 BĚLINA, M.; PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck. 2017, 7. vydání, s. 45. ISBN 978-80-7400-667-8 
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Původně byla oblast rovnosti rozpracována pouze v kontextu státní příslušnosti a 

pohlaví.  Čl. 157 SFEU (dříve čl. 141 Smlouvy o Evropském společenství, resp. 119 Smlouvy 

o založení Evropského společenství) představoval základní ustanovení zakotvující rovnost na 

základě pohlaví. Daný článek sledoval především zajištění stejných podmínek pro všechny 

tehdejší členské státy, aby došlo k vyrovnání konkurenčních výhod spočívající v rozdílném 

odměňování mužů a žen. Evropský soudní dvůr později dovodil, že daný článek má vedle 

ekonomického charakteru také sociální dimenzi.235 

Podle čl. 2 SEU236 je Unie založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 

demokracii, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků 

menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se 

pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a 

mužů. Čl. 3 SEU určuje hlavní cíle Evropské unie, přičemž se také zaměřuje na boj proti 

diskriminaci a podporu rovnosti mužů a žen. 

Princip rovnosti a zákaz diskriminace je zakotven také ve SFEU. Čl. 8 stanoví, že při 

všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro 

muže a ženy. Také čl. 10 zdůrazňuje fakt, že je potřeba se zaměřit „na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace“ při činnosti EU. Čl. 19 

odst. 1 SFEU představuje právní podklad, na jehož základě mohou orgány EU přijímat akty 

sekundárního práva v boji proti diskriminaci na základě pohlaví.237 

Vedle uvedených ustanovení majících širší záběr, je potřeba uvést také čl. 157 SFEU, 

který se týká sociální politiky a směřuje přímo do oblasti zaměstnání a výkonu povolání. 

V tomto článku je zakotvena zásada stejné odměny pro muže i ženy za stejnou nebo 

rovnocennou práci. V druhém odstavci je definován pojem „odměna“. Zároveň poslední 

odstavec daného článku zmocňuje státy k zavedení pozitivních opatření „poskytující zvláštní 

výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či 

vyrovnání nevýhod v profesní kariéře“, aniž by byla porušena zásada rovného zacházení. 

V rámci pojednání o primárním právu EU je potřeba zmínit také významný lidsko-

právní dokument Listinu základních práv Evropské unie, která se v souvislosti s přijetím 

                                                           
235 Srov. ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 111-113. ISBN 978-80-

7380-277-6 

236 SFEU byl čl. 2 SEU zrušen. 

237 Čl. 19 odst. 1 SFEU zní: „Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv a v rámci pravomocí svěřených Unii Smlouvami, může Rada 
zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti 
diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo 
sexuální orientace.“ 
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Lisabonské smlouvy stala právně závazným aktem patřícím do primárního práva. Listina 

nezakládá nová práva, pouze potvrzuje práva a zásady, které nalezneme v judikatuře SDEU. 

Listina v čl. 21 zakotvuje zákaz diskriminace také na základě diskriminačního znaku pohlaví. 

V čl. 23 je ustanovena rovnost mužů a žen následujícím způsobem: „Rovnost žen a mužů musí 

být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci“. Zároveň je 

možné přijímat pozitivní opatření, aniž by se jednalo o diskriminaci. Čl. 33 ustanovuje „právo 

na ochranu před propuštěním z důvodu spojeného s mateřstvím“. 

V kontextu tématu diplomové práce je potřeba zmínit rovněž Amsterodamskou 

smlouvu z roku 1997, díky které byl „princip rovnoprávnosti pohlaví povýšen mezi hlavní 

cíle Smlouvy o ES“ 238. 

Evropská unie klade beze sporu důraz na problematiku rovného zacházení a na zákaz 

diskriminace, v oblasti pracovního práva EU se jedná především o zásadu rovných příležitostí 

a rovného zacházení v zaměstnání. Právo na rovné příležitosti směřuje pouze k přístupu 

k zaměstnání, právo na rovné zacházení pokrývá celou oblast pracovního uplatnění.239 

 

4.2.2 Sekundární právo 
 

Sekundární právo EU je tvořeno právními akty, které vydávají orgány EU vzniklé na 

základě práva primárního. Jedná se o nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska. 

„Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve 

všech členských státech.“ 240 Je přímo aplikovatelné, tj. není třeba přijetí vnitrostátního práva, 

aby se normy obsažené v nařízení staly součástí vnitrostátního práva. Nařízení je závazné pro 

členské státy, orgány Unie a také fyzické a právnické osoby členských států.  

„Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož 

má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům. 241 

Směrnice nemá přímý účinek.242 Směrnice sbližují právní řády EU na základě jejich převedení 

do právního řádu členských států. Problematika rovného zacházení a zákazu diskriminace je 

upravena především směrnicemi. 

                                                           
238 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 99. ISBN 978-80-7380-277-6 

239 Tamtéž, s. 110-111. 

240 Čl. 288 SFEU 

241 Čl. 288 SFEU 

242 Za určitých podmínek je možné se dovolávat i u směrnice přímého účinku, tj. že jednotlivec se může domáhat práv ve směrnici 
obsažených. 
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Z hlediska věcného obsahu rozpracovávají směrnice EU následující oblasti 

v problematice rovného zacházení: 

- „rovné odměňování, 

- rovný přístup k zaměstnání a přípravy na něj, včetně kariérního postupu, 

- rovné postavení mužů a žen v systémech sociálních zabezpečení, 

- ochrana žen v těhotenství a raném mateřství, 

- práce na částečný úvazek a rodičovská dovolená,  

- rovný přístup ke zboží a službám.“243 

V následujícím textu se věnuji vybraným nejvýznamnějším směrnicím. 

 

4.2.2.1 Směrnice Rady č. 75/117 EHS o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování zásady stejného odměňování mužů a žen 
 

Článek 141 (původně čl. 119, nynější čl. 157 SFEU) Smlouvy o ES zakotvoval zásadu 

o stejné odměně za stejnou práci, nicméně byl v r. 1975 doplněn samostatnou směrnicí, 

jelikož státy shledaly, že stále nedochází k praktickému naplňování dané zásady.244 Směrnice 

Rady č. 75/117 EHS představuje nejstarší antidiskriminační směrnici (přijata dne 10. února 

1975).245 

Čl. 1 Směrnice zakotvuje zásadu stejné odměny pro muže a ženy, která je pojímána 

jako odměna za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty. Oproti ustanovení v primárním 

právu Směrnice zavedla koncept rovnocenné práce, tj. stejná odměna je přiznána za práci 

stejné hodnoty.246 Druhý odstavec tohoto článku zakazuje pro stanovení odměny používat 

systém kvalifikace prací, jenž není pro obě pohlaví stanoven na základě stejných kritérií.  

Směrnice ukládá členským státům povinnost zavést do vnitrostátních právních řádů nástroje 

soudní ochrany z důvodu diskriminace v této oblasti (čl. 2), dále povinnost odstranit 

diskriminaci mezi muži a ženami vyplývající z právních předpisů odporující zásadě stejné 

odměny (čl. 3), včetně zneplatnění diskriminačních ustanovení v kolektivních smlouvách, 

mzdových tarifech, pracovních smlouvách a obdobných dokumentech (čl. 4), dále jsou 

                                                           
243 KOLDINSKÁ, K. Gender a sociální právo: Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 

82-83. ISBN 978-80-7400-343-1 

244 V současné době je zásada stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci zakotvena v čl. 157 SFEU. 

245 Srov. ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 115-117. ISBN 978-80-
7380-277-6 

246 Tamtéž, s. 116. 
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členské státy povinny přijmout opatření chránící zaměstnance před výpovědí z důvodu 

stížnosti nebo soudního řízení zaměřené na zásadu dodržování stejné odměny (čl. 5). 

V roce 2008 byl obsah této Směrnice vložen do Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. 

V souvislosti s problematikou spravedlivého odměňování je potřeba znovu zdůraznit, 

že stále, jak bylo uvedeno v předchozí části diplomové práce, existuje velká diskrepance 

v odměnách mužů a žen. Jedná se o komplexní společenský problém, kde antidiskriminační 

právo hraje zásadní roli v nastolení materiální rovnosti v oblasti odměňování. 

 

4.2.2.2 Směrnice Rady č. 76/207 EHS o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se zásady rovného zacházení s muži a ženami, pokud jde o přístup 
k zaměstnání, odbornou přípravu, služební postup a pracovní podmínky 
 

Směrnice, jež byla přijata dne 9. února 1976, upravuje zásadu rovného zacházení 

v oblasti zaměstnání. Směrnice konkrétně zakazuje jakoukoliv diskriminaci, pokud jde o 

přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, služební postup nebo pracovní podmínky. Čl. 2 

odst. 1 uvádí, že „zásadou rovného zacházení se rozumí vyloučení jakékoliv diskriminace na 

základě pohlaví buď přímo, nebo nepřímo s ohledem zejména na manželský nebo rodinný 

stav“. Samotná Směrnice nedefinuje pojem diskriminace, stejně tak nedefinuje pojmy přímé a 

nepřímé diskriminace. V tomto ohledu na ni navazuje SDEU, který se již těmito pojmy 

detailněji zabývá a definuje je. 

Směrnice zakotvuje zásadu rovného zacházení v oblasti práce konkrétně v rámci: 

- přípravy na výkon povolání a další vzdělávání (čl. 4), 

- výběru pracovníků (čl. 3), 

- možností kariérního růstu (čl. 3), 

- pracovních podmínek (čl. 5),  

- včetně oblasti propuštění (čl. 5), tj. také ochrana pracovníků před nelegitimním 

propouštěním z důvodu uplatňování zásady rovného zacházení (čl. 6). 

Směrnicí dále nejsou dotčena ustanovení na ochranu těhotných žen, zejména pokud 

jde o mateřství a těhotenství (čl. 2). 

Směrnice byla novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2002/73 ES. 

V novelizovaném textu již nalezneme definici nejen pojmů přímá a nepřímá diskriminace, ale 

rovněž se Směrnice zabývá problematikou obtěžování, sexuálním obtěžováním a návodu 
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k diskriminaci. Směrnice pod pojmem přímá diskriminace rozumí situaci, „pokud se s jednou 

osobou zachází méně příznivě z důvodu jejího pohlaví, než se zachází nebo zacházelo s jinou 

osobou ve srovnatelné situaci“. Nepřímou diskriminaci definuje jako situaci, kdy „v důsledku 

zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho 

pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo 

praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle 

jsou přiměřené a nezbytné“. Dále v čl. 2 jsou definovány pojmy obtěžování a sexuální 

obtěžování, jež jsou pokládány za diskriminaci na základě pohlaví. 

Stejně jako směrnice č. 75/117 EHS byla směrnice č. 76/117 EHS zrušena a její obsah 

byl vtělen do Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54 ES. 

 

4.2.2.3 Směrnice Rady č. 97/80 ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na 
základě pohlaví 
 

Směrnice přichází se zásadním požadavkem na přenos důkazního břemene ze strany 

žalobce na stranu žalovaného v určitých situacích. Tento požadavek je ve směrnici 

specifikován v čl. 4, který ukládá členským státům povinnost „přijmout v souladu se svými 

vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření, aby pokud se určitá osoba cítí poškozena 

nedodržením zásady rovného zacházení a předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu 

skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, příslušelo 

žalovanému prokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení“. Dochází tak 

k přesunu důkazního břemene ze žalobce na žalovaného, ale pouze v situaci, kdy jsou soudu 

předloženy skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že došlo k porušení zásady rovnosti. 

Také tato směrnice byla zrušena a její obsah vtělen do Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2006/54 ES. 

 

4.2.2.4 Směrnice Rady č. 92/85 EHS o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se zavádění opatření ke zlepšení zdraví a bezpečnosti při práci 
těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících 
 

Sekundární právo rozlišuje mezi ochranou mateřství, které se týká výhradně žen a 

směřuje k poskytnutí ochrany v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, a ochranou rodičovství, 

jež je genderově neutrální a zaměřuje se na dosažení souladu pracovního a rodinného života. 

Do prvně jmenované skupiny patří Směrnice Rady č. 92/85 EHS, která směřuje 
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k uskutečňování opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany při práci těhotným ženám, 

ženám krátce po porodu a kojícím ženám, a zároveň podává ochranu před výpovědí z důvodu 

těhotenství a mateřství.247 

 

4.2.2.5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54 ES o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 
povolání 
 

Z důvodu celkové roztříštěnosti bylo potřeba přikročit k přepracování stávajících 

antidiskriminačních směrnic. Za tímto účelem byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2006/54 ES. Cílem přepracování bylo sjednotit současnou právní úpravu, zpřehlednit 

ji a zároveň zapracovat judikaturu SDEU do jednoho dokumentu.248 

V obecných ustanoveních čl. 1 Směrnice určuje svůj účel, tj. zajištění zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání, 

pokud jde o: 

a) „přístup k zaměstnání, včetně postupu v zaměstnání, a k odbornému vzdělávání;  

b) pracovní podmínky, včetně odměny;  

c) systémy sociálního zabezpečení pracovníků.“ 

Směrnice ve svém zrušovacím ustanovení (čl. 34) ruší směrnice 75/117/EHS, 

76/207/EHS, 86/378/EHS a 97/80/ES. 

 

4.2.3 Judikatura Evropského soudního dvora 
 

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) je důležitým 

pramenem evropského práva. Významným způsobem jej doplňuje, dotváří a vykládá. 

Důležitá je i skutečnost, že soudní rozhodnutí z oblasti rovného zacházení a zákazu 

diskriminace ovlivnila náhled na primární i sekundární právo EU jako takové, tj. nejen 

samotnou předmětnou oblast. Především oblast přímého a nepřímého účinku směrnic a 

nutnosti tzv. eurokonformního výkladu.249 V další části této kapitoly se práce věnuje 

vybraným významným judikátům v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

                                                           
247 KOMENDOVÁ, J. Základy pracovního práva EU. Praha: Wolters Kluwer. 2016, s. 135-136. ISBN 978-80-7552-286-3 

248 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 125-129. ISBN 978-80-7380-
277-6 

249 Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN, Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 141-143. ISBN 978-80-
7179-584-1 
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Jedním z prvních rozhodnutí v oblasti diskriminace byl významný případ Defrenne 250 

z roku 1976. Tento rozsudek potvrdil horizontální a vertikální účinek čl. 157 SFEU (původní 

čl. 119 SES). Gabrielle Defrenne byla letuškou v belgické národní letecké společnosti Sabena. 

Paní Defrenne se před belgickým soudem domáhala práva na rovnou odměnu za práci podle 

čl. 119 SES (poté čl. 141, nynější čl. 157 SFEU), jelikož jí byla přiznána nižší odměna, než 

jaká byla přiznána jejím mužským kolegům na stejné pracovní pozici. Belgický soud se 

obrátil na Evropský soudní dvůr s předběžnou otázkou týkající se: 

i. zda čl. 141 SES zavádí do národních právních řádů princip stejné odměny za 

stejnou práci, 

ii. a zda mají soukromé osoby právo domáhat se ochrany tohoto principu v řízeních 

před národními soudy. 

 Odpověď SDEU byla v obou případech kladná. SDEU v tomto rozhodnutí 

argumentoval, že ustanovení čl. 141 „tvoří součást cílů Společenství, které není pouze 

ekonomickým sdružením, ale které je stejně tak zaměřeno na to, aby byl společnými kroky 

zajištěn sociální rozvoj a aby bylo usilováno o stálé zlepšování životních a pracovních 

podmínek jejich obyvatel, jak je zdůrazněno v preambuli Smlouvy (…) a že tento dvojí cíl, 

který je jak ekonomický, tak sociální, poukazuje na to, že princip rovného odměňování tvoří 

součást základů Společenství“. A zároveň soukromá osoba se může podle čl. 141 dovolávat 

před národními soudy ochrany jednak vůči státu (vertikální přímý účinek), zároveň ale 

Evropský soudní dvůr dovodil, že soukromé osoby se mohou dovolávat ochrany principu 

stejné odměny za stejnou práci také proti jiné soukromé osobě (horizontální přímý účinek). 

Odpovědnost za naplňování daného principu nenese tak pouze stát, ale také osoby 

soukromého práva podléhající právu daného státu (např. zaměstnavatelé).251 252  

 Další významný rozsudek Evropského soudního dvora z roku 1990 představuje případ 

Dekker253. Elisabeth Dekker byla v tomto případu žalobkyní a domáhala se náhrady škody po 

společnosti VJV-Centrum, kde se ucházela o místo instruktorky. Ve výběrovém řízení 

neuspěla, ačkoliv splňovala všechna kritéria výběru. Společnost VJV-Centrum toto 

                                                           
250 Rozsudek Soudního dvora ve věci Gabrielle Defrenne v. Société Anonyme Belge de navigation aérienne Sabena ze dne 8. dubna 1976, 

sp. zn.: 43/75 
251 Srov. BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN, Z.(eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck. 2007, s. 126-128. ISBN 978-80-

7179-584-1 

252 Paní Defrenne se soudila s leteckou společností ještě ve dvou dalších případech. Prvně se jednalo o problematiku čl. 119 SES, zda-li je 
možné toto ustanovení vztáhnout vedle oblasti odměňování také na oblast pracovních podmínek. A poslední soudní spor s paní Defrenne 
se týkal náhrady škody za ztrátu na výdělku, kdy pobírala nižší mzdu než její mužští kolegové, a peněžitou újmu v souvislosti 
s vyměřením nižšího důchodu a nižším odchodným. ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: 
Aleš Čeněk. 2010, s. 122-123. ISBN 978-80-7380-277-6  

253 Rozsudek Soudního dvora ve věci E. J. P. Dekker v. VjV-Centrum ze dne 8. 11. 1990, sp. zn.: C-177/88 
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odůvodnila, že by finančně tratila, pokud by přijala zaměstnankyni, která je těhotná. O 

těhotenství nicméně paní Dekker informovala výběrovou komisi, která ji také doporučila jako 

vhodnou kandidátku. Nizozemský soud se v této věci obrátil na SDEU. Na základě tohoto 

případu bylo dovozeno, že pouze ženy lze odmítnout z důvodu těhotenství, tudíž se jedná o 

přímou diskriminaci na základě pohlaví a je irelevantní, zda se výběrového řízení účastnili 

také muži. Tj. nepřijetí těhotné uchazečky z důvodu jejího těhotenství při splnění potřebné 

kvalifikace za účelem minimalizace budoucích finančních nákladů zaměstnavatele, je přímou 

diskriminací na základě pohlaví. Hlavní význam daného rozhodnutí je viděn ve faktu, že 

v případech diskriminace z důvodu těhotenství již není potřeba hledat srovnatelného muže. 

 Judikatura Evropského soudního dvora se zabývala také problematikou pozitivních 

opatření, a to např. v případech Kalanke 254 a Marshall 255. Poprvé měl Evropský soudní dvůr 

příležitost věnovat se dané problematice právě v případu pana Kalanke. Spolková republika 

Brémy ve své vnitrostátní právní úpravě stanovila, že v oblastech, ve kterých jsou ženy 

nedostatečně zastoupeny, bude dána přednost ženským uchazečům. Pan Kalanke byl jedním 

ze dvou uchazečů na post ředitele. Ve výběrovém řízení byla dána přednost druhému 

kandidátovi – ženě, a to právě z důvodu výše uvedeného vnitrostátního právního předpisu. 

Pan Kalanke podal proti rozhodnutí žalobu. Vnitrostátní soud se obrátil s předběžnou otázkou 

na Evropský soudní dvůr, zda je spolkový předpis v souladu s právem ES. Evropský soudní 

dvůr v této věci pojal restriktivní výklad pozitivních opatření a uvedl, že zkoumaná německá 

úprava jde nad rámec podpory rovných příležitostí zakotvených v čl. 2 odst. 1 a výjimky 

v odst. 4 směrnice 76/207 EHS. Generální advokát Tesauro v této věci upozorňoval na fakt, 

že ustanovení čl. 2 odst. 3 Směrnice nejsou výjimkami z pravidla zákazu diskriminace na 

základě pohlaví, ale výrazem snahy směřovat k materiální rovnosti mezi pohlavími. Nicméně 

Směrnice operuje s pojmem rovné příležitosti, nikoliv s pojmem rovnost výsledků, tj. 

Směrnice, dle názoru generálního advokáta, má pouze dávat možnost uvést osobu do pozice, 

ze které je schopna dosáhnout stejných výsledků. S tímto názorem se ztotožnil i Evropský 

soudní dvůr a pojal restriktivní výklad čl. 2 odst. 4 Směrnice, přípustná jsou podle něj pouze 

pozitivní opatření zaručující rovnost příležitostí v nejužším smyslu (oproti tomu německá 

právní úprava byla velmi široká).256 

                                                           
254 Rozsudek Soudního dvora ve věci Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen ze dne 17. října 1995, věc č. C-450/93 

255 Rozsudek Soudního dvora ve věci Hellmut Marshall v. Spolková země Severní Poryní-Vestfálsko ze dne 11. listopadu 1997, věc č. C-
409/95 

256 Srov. HAVELKOVÁ, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES. Právní rozhledy, 2007, č. 11 
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 Problematikou pozitivních opatření se SDEU zabýval také v souvislosti s případem 

Marshall. Panu Marshallovi, který byl učitelem v Severním Poryní-Vestfálsko, nebyl 

umožněn kariérní postup, přednost byla dána ženě. Pan Marshall se nejdříve obrátil na správní 

soud, jenž konstatoval, že povýšení kandidátky-ženy bylo v souladu s právem, neboť zákon 

Severního Poryní-Vestfálska stanoví, že je možné upřednostňovat ženské kandidátky tam, kde 

je méně žen než mužů, zvláště pak ve vyšších úrovních řízení, a to i v případě stejné 

způsobilosti kandidátů obou pohlaví, za předpokladu, že se u mužského kandidáta neobjeví 

zvláštní důvody, na které je potřeba brát zřetel. Správní soud podal dotaz s předběžnou 

otázkou, zda taková norma neodporuje čl. 2 odst. 1 a čl. 4 Směrnice Rady č. 76/207 EHS. 

Evropský soudní dvůr v této věci rozhodl, že vnitrostátní předpis, na rozdíl od Brémského 

zákona v případě Kalanke, obsahuje ochranou klauzuli, která umožňuje mužským kandidátům 

uspět v případě zvláštních individuálních důvodů.  Soud zároveň stanovil, že tato zvláštní 

hlediska nesmí být vůči ženám diskriminační (např. situace, že by zvláštní individuální důvod 

spočíval např. v situaci muže, který je prezentován jako živitel rodiny).257 

 Evropský soudní dvůr se také významně zasloužil o definici nepřímé diskriminace. 

Tento koncept se nejdříve ustálil v judikatuře Evropského soudního dvora a až poté byl vtělen 

do hmotněprávní úpravy antidiskriminačních směrnic. Významný je v tomto ohledu případ 

Jenkis258, který souvisí s právní ochranou částečných úvazků, jež většinově využívají ženy. 

Společnost Kingsgate zaměstnávala 89 pracovníků, z čehož 35 bylo mužů a 54 žen, z toho pět 

žen a jeden muž pracovali na zkrácený pracovní úvazek. Odměna za částečný úvazek byla 

stanovena o 10 % nižší, než jakou pobírali zaměstnanci pracující na plný úvazek.  Paní 

Jenkinsová se cítila poškozena touto praktikou, protože ačkoliv vykonávala stejnou práci jako 

její kolegové, dostávala nižší mzdu v poměru za odpracované hodiny. Věc se dostala až 

k SDEU, jež se zabýval předběžnou otázkou, zda princip podle čl. 157 SFEU a čl. 1 směrnice 

75/117 EHS vyžaduje, aby odměna za práci (za jednotku času) byla stále stejná, a to bez 

ohledu na a) počet odpracovaných hodin v týdnu nebo b) ekonomický prospěch 

zaměstnavatele, jež je spojený s prací zaměstnanců na plný úvazek. SDEU v této věci 

judikoval, že práce na částečný úvazek není diskriminací za předpokladu, že a) hodinová 

sazba u částečných i plných úvazků byla stanovena bez vazby na pohlaví, b) rozdíly 

v odměňování lze objektivně ospravedlnit a nemají vztah k pohlaví zaměstnanců. SDEU 

                                                           
257 Srov. HAVELKOVÁ, B. Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES. Právní rozhledy, 2007, č. 11 či 

ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 136-139. ISBN 978-80-7380-
277-6 

258 Rozsudek Soudního dvora ve věci J. P. Jenkins v. Kingsgate (Clothing Production) Ltd. ze dne 31. března 1981, věc 96/80 
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v této věci dále stanovil, že by se o diskriminaci na základě pohlaví v mzdové oblasti jednalo, 

jestliže by se prokázalo, že výrazně větší procento žen než mužů vykonává práci na částečný 

úvazek. Ovšem rozhodnutí, zda se jedná o takovou situaci je podle SDEU v kompetenci 

národních soudů.259 

Významný rozsudek zabývající se otázkou nepřímé diskriminace představuje také 

případ Bilka Kaufhaus260. Společnost Bilka Kaufhaus GmbH provozující obchodní domy ve 

Spolkové republice Německo zajišťovala doplňkový penzijní program pro své zaměstnance. 

Program umožňoval zaměstnancům pracujícím na částečný úvazek získat penzi jen v případě, 

že odpracovali za 20 let alespoň 15 let na plný úvazek. Paní Weberová tuto podmínku 

nesplnila, a tudíž jí společnost Bilka odmítla vyplatit plnění z penzijního programu. Paní 

Weberová se obrátila na německý pracovní soud s žalobou navrhující neplatnost úkonu, jímž 

společnost Bilka zamítla vyplatit plnění z penzijního programu, z důvodu narušení principu 

rovné odměny pro obě pohlaví zakotvené v čl. 157 SFEU. Německý soud se v této věci 

obrátil na SDEU s předběžnými otázkami:  

- První předběžná otázka se zabývala možností nepřímé diskriminace, když 

žalovaná strana, která zaměstnává převážně ženy, vylučuje z výhod zaměstnance 

pracující na zkrácený úvazek.  

- Při kladné odpovědi se německý soud doptával, jestli je možné ospravedlnit takové 

znevýhodnění určité skupiny zaměstnanců s poukázáním na fakt, že cílem daného 

opatření je eliminovat počet zkrácených úvazků.  

- A poslední otázka směřovala k problematice sladění rodinného a pracovního života 

v tom smyslu, zdali je zaměstnavatel povinen zohlednit skutečnost, že zaměstnanci 

mají vedle pracovních povinností také povinnosti směrem ke své rodině.  

SDEU na první otázku odpověděl, že v případě, že společnost vylučuje ze svého 

penzijního programu zaměstnance na částečný úvazek, jedná se o porušení čl. 157 SFEU, 

pakliže takové vyloučení se týká podstatně většího počtu žen než mužů. Dále SDEU dovodil, 

že objektivně ospravedlnitelné může být takové jednání v případě, že odpovídá skutečným 

potřebám podniku a je vhodné a zároveň nezbytné pro dosažení cílů podniku. Poslední otázku 

SDEU zodpověděl negativně.261 

                                                           
259 Srov. Výběr judikátů Soudního dvora Evropských společenství o rovných příležitostech mužů a žen. Praha: Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, 2005, s. 28-31. ISBN 8086878120   

260 Rozsudek Soudního dvora ve věci Bilka Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz ze dne 13. května 1986, věc 170/84 

261 Srov. Výběr judikátů Soudního dvora Evropských společenství o rovných příležitostech mužů a žen. Praha: Ministerstvo práce a 
sociálních věcí, 2005, s. 50-54. ISBN 8086878120 
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Výše uvedené rozsudky Evropského soudního dvora jsou pouze výběrem 

z rozhodovací činnosti tohoto orgánu. V současné době je judikatura v této oblasti velmi 

bohatá a není v možnostech předkládané diplomové práce všechny významné rozsudky byť 

stručně představit. 

 

4.3 Právní úprava České republiky  
 

Inspiračním vzorem české právní úpravy zásady rovného zacházení a ochrany před 

diskriminací je mezinárodněprávní úprava a také právo EU, jak bylo pojednáno výše. 

V následující kapitole se práce zabývá ústavněprávní rovinou zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, dále navazuje právními předpisy nižší právní síly, jež se zabývají touto 

problematikou. V závěru této kapitoly je uveden výběr z významných judikátů. 

 

4.3.1 Ústavněprávní rovina zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace 
 

Český právní řád má hierarchickou strukturu, na jejímž vrcholu se nachází ústavní 

zákony. Preambule Ústavy České republiky262 deklaruje rovnoprávnost. LZPS263, jež je 

součástí ústavního pořádku České republiky, ustanovuje v čl. 1: „Lidé jsou svobodní a rovní 

v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné.“ Ústavněprávní zakotvení rovnosti můžeme nalézt také v čl. 3 

odst. 1 LZPS, kde jsou zaručena základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví a jsou 

zde uvedeny další možné diskriminační důvody. „Právo na rovné zacházení a ochrana před 

diskriminací je v Listině pojata jako právo nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné, jedná se o základní lidské právo (…).“264  

S rovným zacházením a zákazem diskriminace také úzce souvisí pojem lidská 

důstojnost. Ta je na ústavní úrovni chráněna čl. 1 a čl. 10265. Lidskou důstojnost 

neodvozujeme od společenské prestiže, rodinného původu či jakýchkoliv osobnostních 

charakteristik, v důstojnosti jsou si všichni rovni (čl. 1). Důraz na lidskou důstojnost znamená 

                                                           
262 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

263 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

264 ŠTANGOVÁ, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk. 2010, s. 150. ISBN 978-80-7380-277-6 

265 Čl. 10 odst. 1 stanoví: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 
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vyloučení jakéhokoliv nedůstojného postavení.266 Jako nedůstojné postavení se mohou jevit 

také některé negativní praktiky spočívající v diskriminačním jednání, které bylo popsáno 

v předchozích kapitolách této práce. 

V kontextu diplomové práce je potřeba zmínit hlavu čtvrtou LZPS, která zakotvuje 

práva hospodářská, sociální a kulturní. Čl. 28 Listiny stanoví, že „zaměstnanci mají právo na 

spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky“. Spravedlivá odměna 

beze sporu je odměna bez jakékoliv diskriminace. Mezi uspokojivé pracovní podmínky 

můžeme řadit např. firemní kulturu bez známek diskriminačního jednání. Zároveň každý má 

dle čl. 26 „právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu“. Tj. taková volba by měla 

být učiněna bez vnějších tlaků a na základě svobodného rozhodnutí. 

Právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací jsou základními předpoklady 

existence demokratického právního státu v současnosti. V dnešní době si lze jen stěží 

představit ústavní dokument nezakotvující rovnost mezi lidmi. Nicméně i přes zakotvení 

rovnosti v ústavním pořádku ČR, je praktické naplňování tohoto principu problematické. 

 

4.3.2 Pracovněprávní rovina zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace 
 

V předchozí části byla pozornost věnována ústavní rovině zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. Na tuto rovinu navazuje oblast pracovního práva.  

Pracovní právo představuje jedno ze soukromoprávních odvětví právního řádu České 

republiky s prvky veřejného práva. Upravuje tři základní oblasti pracovněprávních norem: 

i. Individuální pracovní právo upravuje vztahy, které vznikají mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, dále vztahy předcházející vzniku pracovního 

poměru, pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu zdraví při práci. Těžištěm 

právní úpravy individuálního pracovního práva je zákoník práce. Pracovněprávní 

vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jež je upraven v zákoníku práce, se 

vyznačuje řadou specifičností, které jej odlišují od ostatních lidských vztahů. 

Prvním charakteristickým rysem je určitá dlouhodobost daného vztahu. Dalším 

rysem tohoto vztahu je skutečnost, že jeden ze subjektů – zaměstnavatel je ve 

výhodě z pohledu řízení a organizace práce druhému subjektu – zaměstnanci.267  

                                                           
266 PAVLÍČEK, V. a kol. Ústavní právo a státověda, část 2. Praha: Linde. 2004, s. 79. ISBN 80-7201-472-2 

267 Srov. HÚRKA, P. a kol. Pracovní právo. Plzeň: Aleš Čeněk, s. 20-22. ISBN 978-80-7380-316-2  
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ii. Kolektivní pracovní právo reguluje právní vztahy mezi různými subjekty. Na 

jedné straně se jedná o kolektivy zaměstnanců (odborové organizace, rady 

zaměstnanců) a zaměstnavateli. Kolektivní vztahy jsou upraveny jednak 

v zákoníku práce a také v zákoně268 o kolektivním vyjednávání. 

iii. Oblast zaměstnanosti reguluje vztahy, které vznikají při realizaci práva získávat 

prostředky pro své životní potřeby prací. Jedná se o vztahy mezi občany a státními 

orgány (MPSV, úřad práce), dále vztahy mezi zaměstnavateli a státními orgány a 

také mezi občany a zaměstnavateli.269 

Pro problematiku zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace je stěžejní úprava 

v zákoníku práce. Dále se práce v následujícím textu zabývá také významným zákonem v této 

oblasti, a to antidiskriminačním zákonem, a zmíňuje také zákon o zaměstnanosti. 

 

4.3.3 Zákoník práce 
 

Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace je úprava v zákoníku práce (dále 

také „ZPr“), tj. v zákoně č. 262/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007. Tyto dvě stěžejní 

zásady byly do zákoníku práce promítnuty tzv. harmonizační novelou (zákon č. 155/2000 

Sb.).  

Zákoník práce (na rozdíl od předchozího zákoníku práce) neupravuje podrobně danou 

problematiku, ale nabízí pouze rámcovou úpravu. Odkazuje na úpravu v antidiskriminačním 

zákoně, který byl projednáván v Parlamentu ČR současně s návrhem zákoníku práce, ovšem 

legislativní proces byl v případě antidiskriminačního zákona zdlouhavý. 

Ustanovení §1a ZPr upravuje pět základních zásad pracovněprávních vztahů. Mezi 

nimi najdeme i zásadu „rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace“. Jedná 

se o výčet demonstrativní.270 Základní zásady nemají pouze výkladový význam, ale mají 

praktický dopad na aplikaci pracovněprávních norem. Podle § 1a odst. 2 ZPr základní zásady 

„vyjadřují hodnoty, které chrání veřejný pořádek“. Hrají důležitou roli při subsidiárním 

použití občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“)271 dle ustanovení § 4 ZPr, „mají nově 

s ohledem na § 1 odst. 2 ObčZ, tedy jakožto „hodnoty chránící veřejný pořádek“ taktéž 

                                                           
268 Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 

269 BĚLINA, M.; PICHRT, J. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck. 2017, 7. vydání, s. 3-4. ISBN 978-80-7400-667-8 

270 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 9. ISBN:978-80-7400-534-3 

271 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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význam pro určení dispozitivnosti jednotlivých ustanovení ZPr (§ 4a)“ 272. Podle ustanovení § 

588 ObčZ rozpor se zákonem a zjevné narušení veřejného pořádku mají za následek absolutní 

neplatnost právního jednání.273 

Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace je dále 

konkretizována v § 16 ZPr a v § 17 antidiskriminačního zákona.  

ZPr ustanovuje v § 16 odst. 1 zásadu rovného zacházení. Stanoví, že zaměstnavatelé 

jsou povinni zajišťovat rovné zacházení v následujících oblastech: 

- pracovní podmínky, 

- odměňování a jiná peněžitá plnění, 

- odbornou přípravu, 

- příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

Výjimky z daného příkazu jsou možné, ale je nutné je odůvodnit, „zejména tím, že se 

nejedná o zaměstnance ve stejné situaci“ 274. 

Odstavec druhý § 16 ZPr je koncipován odlišně oproti prvnímu odstavci, ve kterém je 

zakotvena zásada rovného zacházení. ZPr na tomto místě formuluje všeobecný zákaz 

diskriminace: „V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace.“ Odst. 4     

§ 16 stanoví určité mantinely zákazu diskriminace. 

Před nerovným zacházením a diskriminací jsou chráněni také uchazeči o práci u 

zaměstnavatele. Ustanovení § 30 ZPr udává, na základě kterých hledisek je možné hodnotit 

uchazeče o práci, a zároveň stanovuje, že zaměstnavatel je oprávněn požadovat jen takové 

informace od uchazeče o práci, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. 

Speciální úpravu ohledně vztahů před vznikem pracovního poměru nalezneme v zákoně o 

zaměstnanosti (§ 4).  

Další významné ustanovení z hlediska zajištění soukromí zaměstnanců, nalezneme v  

§ 316 odst. 2, které zakazuje zaměstnavateli zjišťovat informace, které nesouvisejí s výkonem 

práce. Zaměstnavatel např. nesmí zjišťovat informace o plánovaném těhotenství, rodinném 

životě či finanční situaci zaměstnance. 

Jak pro oblast rovného zacházení, tak také pro oblast diskriminace se nepředpokládá 

nutnost dokazovat zavinění pro vznik odpovědnostního vztahu, jedná se o objektivní 

odpovědnost bez možnosti exkulpace. Právní jednání odporující rovnému zacházení a zákazu 

                                                           
272 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, Klára a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 7. ISBN:978-80-7400-534-3 

273 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, Klára a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 7-8. ISBN:978-80-7400-534-3 

274 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, Klára a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 34. ISBN:978-80-7400-534-3 
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diskriminace jsou postižena absolutní neplatností (dle § 580 a 588 ObčZ ve spojení s §1a odst. 

1 písm. e) a odst. 2) ZPr).  

Komentář 275 k ZPr upozorňuje na několik odlišných aspektů mezi oběma zásadami: 

- Zákaz diskriminace představuje širší oblast. Je považován za univerzální princip 

jdoucí napříč právním spektrem, a to především v případě právních vztahů 

upravených evropským právem. Oproti tomu zásada rovného zacházení má užší 

vymezení, jelikož se jedná o výjimku z občanskoprávního režimu, které rozdílné 

zacházení mezi různými smluvními partnery umožňuje, není-li ovšem také 

stanoven jiný režim ochrany pro jednu stranu. 

- Pojmově je rovné zacházení příkaz ke stejnému zacházení se všemi zaměstnanci 

stejně, oproti tomu je zákaz diskriminace zákaz k rozdílnému zacházení (na 

základě diskriminačních důvodů). 

- Zákaz diskriminace má privilegované postavení z hlediska přenosu důkazního 

břemene.276 

Oblast odměňování představuje významný motiv lidí věnovat se pracovní činností a 

rovné zacházení vyžaduje detailní úpravu pro zvýšení právní jistoty. Konkrétněji se zásadě 

rovného zacházení v odměňování věnuje § 110 ZPr. Spravedlivá odměna je v zákoně 

koncipována: „za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u 

zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody“. Je zde dále uveden rozsáhlý, avšak 

uzavřený výčet hledisek, jimiž lze rozdílnou odměnu odůvodnit, tj. kritéria, která je možné 

brát do úvahy při stanovování odměny zaměstnancům.  

Komentář k zákoníku práce upozorňuje, že zásada rovného odměňování je subsidiární 

k zákazu diskriminace v odměňování (tj. nerovné zacházení na základě diskriminačního 

důvodu uvedeného v § 2 odst. 1 a 3 antidiskriminačního zákona), tedy tato zásada najde 

uplatnění i v případech, „kdy diskriminační důvody nejsou dány, a přesto dochází 

k rozdílnému zacházení v oblasti odměňování“ 277.  

Zákoník práce v § 17 výslovně odkazuje na úpravu v antidiskriminačním zákoně: 

„Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje 

antidiskriminační zákon.“ Sám totiž neupravuje soukromoprávní prostředky ochrany 

zaměstnance před diskriminací. 

 

                                                           
275 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 33. ISBN:978-80-7400-534-3 

276 Dle § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

277 Zákoník práce: komentář / VALENTOVÁ, K. a kol. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2018, s. 423. ISBN:978-80-7400-534-3 
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4.3.4 Antidiskriminační zákon 
 

Pro problematiku zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace je stěžejní úprava 

vedle ZPr také v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Tento 

zákon po dlouhých peripetiích v legislativním procesu nabyl účinnosti dne 1. září 2009. 

AntiZ v § 1 ustanovuje taxativně oblasti společenských vztahů, které jsou pokryté 

zákazem diskriminace. Obecně se dá říci, že se jedná o vztahy, kde je určitý veřejný přesah. 

V některých případech jde o oblasti regulované veřejnoprávní úpravou, jinde zasahuje do 

vztahu dvou soukromých subjektů. 

Právo na rovné zacházení definuje AntiZ v § 2 odst. 1 jako „právo nebýt 

diskriminován z důvodu, které stanoví zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské unie 

v oblasti volného pohybu pracovníků“. Jako nepřípustné rozlišování stanoví AntiZ v § 2 odst. 

3 rozlišování „z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, 

věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru“. Tj. z jiných 

důvodů, než které jsou uvedeny v zákoně, nelze vyvozovat diskriminaci dle AntiZ, zvláštní 

zákon může stanovit jinak (např. ZPr stanovuje širší výčet diskriminačních důvodů). Obětí 

diskriminace může být pouze fyzická osoba (§ 1 odst. 3). 

Diskriminaci zákon rozděluje na přímou a nepřímou. Přímou diskriminaci zákon 

definuje jako „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci“ na základě výše uvedených diskriminačních důvodů. Zákon vyjmenovává 

diskriminační důvody právě v ustanovení s definicí přímé diskriminace, což se může jevit 

jako „nešikovné“ 278.  

Vedle přímé diskriminace definuje zákon i nepřímou diskriminaci (§ 3 odst. 1) jako 

„jednání nebo opomenutí, kdy na základě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe, je 

z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním“. Je nutné 

zdůraznit, že nikoliv každé nepřímo diskriminační jednání je zakázané. Ustanovení § 3 odst. 1 

dále pokračuje: „Nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je 

objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a 

nezbytné.“ Legitimita cíle může být např. spatřována ve veřejném zájmu (judikatura SDEU 

hovoří o objektivních faktorech nebo věcných důvodech). Prostředky k dosažení cíle musí být 

                                                           
278 Antidiskriminační zákon. Komentář. BOUČKOVÁ, P. a kol. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 173. ISBN:978-80-7400-618-0 
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nezbytné a přiměřené. Požadavek na přiměřenost souvisí s tzv. testem přiměřenosti nebo 

proporcionality.279 

Za diskriminaci se podle ustanovení § 2 odst. 2 považuje také „obtěžování, sexuální 

obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci“. 

Zákonodárce v § 2 odst. 4 upřesňuje, že diskriminace z důvodu pohlaví je též 

diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo z důvodu pohlavní identifikace. 

Zahrnutí ochrany před diskriminací těhotenství a mateřství vychází z práva EU a samozřejmě 

také z praktické nutnosti tuto oblast upravovat. Nicméně zahrnutí otcovství pod stejnou 

ochranu je z hlediska práva EU nebo právní komparatistiky výjimečné. SDEU se v otázce 

ochrany žen v době těhotenství zabýval např. problematikou asistované reprodukce,          

resp. od jakého momentu je žena chráněna ochranou legislativou, otázkou nutnosti oznámit 

zaměstnavateli těhotenství pro vznik ochrany před diskriminací, problematikou ukončení 

těhotenství atd. 280 Jedná se v tomto ohledu o propracovanou judikaturu, jejíž detailní popis je 

nad rámec této diplomové práce. 

AntiZ se zabývá ve druhé hlavě právními prostředky ochrany před diskriminací, 

nicméně český právní řád zakotvoval ochranu před diskriminací i před přijetím AntiZ.281 

Ustanovuje obdobnou koncepci ochrany před protiprávním jednáním, jako nabízejí jiné právní 

předpisy. Ustanovení § 10 odst. 1 stanoví, že při porušení práva a povinností vyplívajících 

z práva na rovné zacházení nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo 

se u soudu zejména domáhat: 

- aby bylo upuštěno od diskriminace, 

- aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu, 

- aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

Druhý odstavec daného paragrafu stanovuje možnosti domáhání se nemateriální újmy 

následujícím způsobem: „Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 

1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo 

důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích.“ Taková formulace není konformní z hlediska práva EU, které předpokládá, že 

                                                           
279 Srov. Antidiskriminační zákon. Komentář. BOUČKOVÁ, P. a kol. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 207. ISBN:978-80-7400-618-0 

280 Tamtéž, s. 180-187. 

281 Např. § 4 odst. 10 a 11 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Dále se oběti diskriminace domáhaly svých práv pomocí ustanovení na 
ochranu osobnosti (§ 13 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). 
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náhrada nemajetkové újmy v penězích bude uhrazena přednostně. Formulace § 10 odst. 2 

předpokládá spíše podpůrný charakter finanční satisfakce za nemajetkovou újmu.282 

 

4.3.5 Zákon o zaměstnanosti 
 

Další významný legislativní počin představuje zákon o zaměstnanosti283 (dále také 

„ZZ“). Tento zákon představoval hlavní úpravu problematiky rovného zacházení a 

diskriminace do přijetí antidiskriminačního zákona. ZZ zapracovává příslušné předpisy EU a 

upravuje zabezpečení státní politiky zaměstnanosti (§ 1). 

Ustanovení § 2 definuje oblasti, jež ve svém souhrnu tvoří státní politiku 

zaměstnanosti. Jednou z částí státní politiky zaměstnanosti jsou i „opatření na podporu a 

dosažení rovného zacházení s muži a ženami… a s dalšími skupinami osob, které mají ztížené 

postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke 

specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro zaměstnáním těchto osob“.  

Ustanovení § 4 zakotvuje povinnost určitým subjektům284 zajišťovat rovné zacházení 

se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na zaměstnání (odst. 1) a zakazuje 

diskriminaci při uplatňování práva na zaměstnání (odst. 2). Pojmově je právo na zaměstnání 

vymezeno v § 10 jako „právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, 

na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (…), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí 

dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem“. 

ZZ dále upravuje povinnosti zaměstnavatelů před vznikem pracovněprávního vztahu. 

Konkrétně se jedná o povinnost činit pouze takové nabídky práce, které nemají diskriminační 

charakter dle § 12 odst. 1 písm. a). Dále se zakazuje při výběru zaměstnanců vyžadovat určitý 

okruh informací (např. informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, 

informace odporující dobrým mravům a další) (§ 12 odst. 2). 

 

4.3.6 Judikatura českých soudů 
 

Poslední část diplomové práce se věnuje vybrané judikatuře v oblasti rovného 

zacházení a zákazu diskriminace v ČR.  

                                                           
282 Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně 

práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 135 

283 Zákon č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti 

284 Tyto subjekty jsou vymezeny v § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) ZZ. 
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Ústavní soud ČR stejně jako judikatura SDEU zastává názor, že nikoliv každé rozdílné 

zacházení musí nutně znamenat diskriminaci. Naopak mohou existovat objektivní a rozumné 

důvody, které rozdílný přístup umožňují. Současně je nutné, aby byla zachována přiměřenost 

mezi sledovaným cílem a prostředky k dosažení tohoto cíle. Zároveň takový cíl musí být 

legitimní (např. veřejný zájem).  

Při přijímání antidiskriminačního zákona byla obava, že neúměrně stoupne počet 

antidiskriminačních žalob. Tato obava se nicméně nenaplnila. Česká praxe bohužel ukazuje, 

že stále nekoresponduje počet žalob namítající diskriminační jednání s každodenní zkušeností 

žen na trhu práce. Diskriminace je namítaná především u sporů o neplatnost skončení 

pracovního poměru, odvolání z funkce nebo diskriminace v rámci výběrového řízení. Tj. z 

empirie lze vyvodit, že pokud má žena/muž zájem o setrvání u daného zaměstnavatele, 

nebude iniciovat soudní spor.285 286  

Dalším problematickým aspektem je fakt, že v případě, že je v rámci soudního řízení 

požadována náhrada nemateriální újmy v penězích, nebývá takovým nárokům ve většině 

případů vyhověno. Soudy se přiklání spíše k jazykovému výkladu ustanovení § 10 odst. 2 

AntiZ ohledně satisfakce nemateriální újmy, a tudíž i v případech, kdy oběť spor ohledně 

diskriminace vyhraje, šance na přiznání náhrady nemajetkové újmy je nízká.287 

Dalším kritickým problémem české judikatury je rozhodování v případech, kde je 

namítána nepřímá diskriminace. Komentář k antidiskriminačnímu zákonu hodnotí mimo jiné 

také dosavadní přístup českých soudů k této problematice: „Koncept nepřímé diskriminace 

není chápán natolik široce, jak vyplývá z judikatury ESD či ESLP“ 288. 

Jedním z významných rozhodnutí v oblasti procesního práva je nález sp. zn. Pl. ÚS 

37/04 týkající se přenesení důkazního břemene dle § 133a občanského soudního řádu289. Po 

                                                           
285 PLÁNIČKOVÁ, Z. a kol. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o. s., 2008. s. 35.   

286 Veřejná ochránkyně práv se zaobírala otázkou bariér v obraně před diskriminací. Kladla si otázku, proč oběti diskriminace neuplatňují 
svá práva u správních či soudních orgánů, a konceptualizovala čtyři důvody: 1. nedostatek informací, 2. bariéry na úrovni individuálního 
rozhodování (např. obava ze msty), 3. bariéry na celospolečenské úrovni, 4. bariéry na úrovni antidiskriminační právní úpravy, jejího 
uplatňování a rozhodování soudů. Podrobněji Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. 
Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv. Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, 2015 

287 Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně 
práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, s. 135 

288 Antidiskriminační zákon. Komentář. BOUČKOVÁ, Pavla a kol. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 173. ISBN:978-80-7400-618-0 
289 § 133a zákona č. 99/1963 sb., občanský soudní řád stanoví:  

„Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci 
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální 
orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti 
včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, 
b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu 
k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, členství ve spolcích a jiných zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování 
služeb, nebo 
c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“ 
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vložení § 133a do občanského soudního řádu se objevovaly názory, že je možné pouze tvrdit, 

že k diskriminačnímu jednání došlo a je již na straně žalované dokázat, že k takovému jednání 

nedošlo. Ústavní soud ČR přišel s tzv. ústavně konformním výkladem daného ustanovení a 

konstatoval, že nedochází k čirému překlopení důkazního břemene v diskriminačních sporech 

na žalovanou stranu. Pro případ, že by opravdu došlo k takovému překlopení, byla by 

porušena základní zásada občanskoprávního řízení, tj. rovnost stran. Nelze tedy přenést 

důkazní břemeno v plném rozsahu pouze na žalovanou stranu. Je tudíž stále nutné, aby 

žalobce unesl své důkazní břemeno, a to jak v oblasti tvrzení, tak i dokazování, má-li být ve 

sporu úspěšný. Tj. žalobce musí prokázat, že s ním bylo zacházeno diskriminačním 

způsobem. Žalovaný není povinen dokazovat něco, co neudělal, nicméně je povinen prokázat 

oprávněný motiv svého počínání. 290 291 

První žaloba na diskriminaci z důvodu pohlaví při výběrovém řízení se týkal případu 

paní Čauševič292, která se hlásila na místo finanční ředitelky Pražské teplárenské, a.s. 

V daném výběrovém řízení neuspěla, přestože dostala kladné stanovisko ke svému výkonu ve 

výběrovém řízení od externí poradenské firmy zajišťující výběrové řízení. Představenstvo 

společnosti nakonec vhodného kandidáta v tomto výběrovém řízení nenalezlo a rozhodlo se 

pro nové výběrové řízení. Ve druhém výběrovém řízení již kandidáta nalezli, jednalo se o 

muže. Paní Čauševič namítala, že došlo k diskriminaci na základě pohlaví a domáhala se 

materiální satisfakce a omluvy. Prvoinstanční i druhoinstanční soud žalobu zamítly, neboť 

„nebylo zacházeno znevýhodňujícím či rozdílným způsobem vůči ostatním uchazečům v 

průběhu výběrového řízení“ a „další výběrové řízení (poté, co představenstvo žalované 

nevybralo žádného ze skupiny uchazečů, ve které byla žalobkyně) je třeba považovat za 

výběrové řízení nové, neboť se v něm začínalo zcela od začátku a s kandidáty odlišnými“. 

Nicméně Nejvyšší soud rozsudek zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení, jelikož nižší soudy se 

dostatečně nezabývaly otázkou, zda žalovaná strana unesla důkazní břemeno či nikoliv.293 

  

                                                           
290 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 

Praha: C. H. Beck. 2017, s. 86-87. ISBN 978-80-7400-658-6 

291 K ustanovení § 133a  o.s.ř. je potřeba dodat, že odborná literatura v této souvislosti uvádí, že nedochází k překlopení důkazního břemene 
ve všech případech tvrzené diskriminace. Např. diskriminací v přístupu ke zbožím a službám lze namítat pouze z důvodu pohlaví, tudíž 
např. zdravotně postižená osoba nemůže využít ustanovení § 133a. Česká právní úprava je tak kritizována za rozdílnou úroveň procesních 
práv při namítání diskriminace. Srov. ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L. 
Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C. H. Beck. 2017, s. 86-87-127. ISBN 978-80-7400-658-6 

292 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. 21 Cdo 246/2008 

293 ŠAMÁLEK, J.; NEHUDKOVÁ, E.; POLÁK, P.; URBANÍKOVÁ, M.; OBROVSKÁ, L.. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. 
Praha: C. H. Beck. 2017, s. 115. ISBN 978-80-7400-658-6 



79 
 

Závěr 
 

Cílem předkládané diplomové práce zabývající se problematikou diskriminace žen 

v pracovněprávních vztazích je zkoumání dané problematiky v kontextu sociálních věd a 

práva. Jedná se o celospolečenský fenomén, jež má své historické kořeny v době minulé. Dále 

úzce souvisí s postavením žen na trhu práce v současné době a také s právní úpravou v této 

oblasti. 

České emancipační hnutí bylo probouzeno v souvislosti s růstem národního 

sebevědomí (zejména v souvislosti s vytvářením Československého státu). Na rozdíl od zemí 

na západ od nás bylo české emancipační hnutí postaveno na spolupráci s muži. Nikdy nebylo 

postavené na boji proti mužům a vymezování se vůči nim. I proto v současné době má český 

feministický diskurs jinou podobu, než feminismus na západ od našich hranic. 

Ženská práce byla vždy důležitá. Ženy byly vždy oceňovány pro svoji píli a 

pracovitost, a to jak v kruhu rodinném, tak později také v placené práci. Placená ženská práce 

se etablovala nejpozději na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s modernizačními procesy a 

potřebou nové (levné) pracovní síly. V té době se také začíná objevovat rozlišování mezi 

placenou prací, která začíná být pojímána jako „ta hodnotná práce“, a prací v domácnosti, za 

kterou nenáleží finanční ekvivalent, a tudíž bývá někdy chápána jako práce bez hodnoty.  

Důležitost ženské (placené) práce se ukazuje také v období první světové války, kdy 

ženy poprvé nahrazují muže v jejich pracovních pozicích. Ačkoliv se ukázalo, že ženy jsou 

schopné muže plnohodnotně zastoupit, po skončení války se volalo po návratu žen zpět do 

domácností a přenechání placené práce mužům. Takové volání o návrat do domovů se už po 

druhé světové válce nekonalo. 

Placená ženská práce se v době socialismu dostává do nové roviny. Socialismus přímo 

vyzývá k tomu, aby se ženy podílely na ekonomickém růstu společnosti prostřednictvím 

pracovní činnosti. Potřeba druhého příjmu v rodinách byla markantní. Dochází k tzv. 

emancipaci shora, tj. společenské podmínky jsou nastaveny tak, aby ženy byly nuceny jít do 

práce. Poprvé se v této době ve větší míře setkáváme s dvojím břemenem žen. Na jedné straně 

je to práce na plný úvazek v zaměstnání a na druhé straně je to péče o rodinu, která je stále na 

bedrech ženy. Na procesu výchovy a vzdělávání dětí a mládeže se výrazným způsobem podílí 

také stát. 

Z těchto kořenů pramení současná situace žen na trhu práce. I přes určitý odpor 

k emancipačnímu hnutí v českém prostředí, dochází k postupným změnám a situace žen ve 
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společnosti, potažmo na trhu práce, se postupně přibližuje západním společnostem. Stále ale 

čelíme řadě obtíží, které jednak pramení z naší socialistické zkušenosti, genderovému 

uspořádání pracovního trhu, ale také vůli prosazovat nástroje na podporu zlepšení pracovní 

pozice žen na trhu práce. 

V současné době je hojně akcentovaná oblast slaďování rodinného a pracovního 

života. Existují nástroje, které podporují účast žen na trhu práce a zároveň umožňují mužům i 

ženám lépe skloubit pracovní a rodinný život. K takovým nástrojům patří např. institut 

sdíleného pracovního místa, o jehož zavedení se vede v současné době debata. Mezi již 

klasické nástroje, pomáhající slaďovat rodinu s prací, patří zkrácené pracovní úvazky, které 

ale v současné době tvoří jen velmi nízké procento celkového počtu pracovních míst. 

Diskriminace žen na trhu práce velmi úzce souvisí s pojmy rovnosti a diskriminace. 

Jedná se o stěžejní pojmy, které jsou akcentovány v řadě mezinárodněprávních dokumentů a 

také v české právní úpravě. V České republice jsme velmi dlouho čekali na právní normu, 

která by komplexně zakotvovala ochranu před diskriminací v řadě právních vztahů tak, jak ji 

nyní pokrývá antidiskriminační zákon. Díky tomuto stěžejnímu zákonu došlo k harmonizaci 

s právem EU v této oblasti. Do antidiskriminačního práva výrazným způsobem zasáhl také 

Soudní dvůr Evropské unie, který se například prostřednictvím svých rozhodnutí zasadil o 

prosazení koncepce nepřímé diskriminace, identifikoval těhotenství jako diskriminační důvod 

na základě pohlaví, potvrdil horizontální a vertikální účinek směrnic na základě 

pracovněprávního sporu atd. 

Nad rámec diplomové práce je diskuze okolo Návrhu Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými 

členy správní rady společností kótovaných na burzách a o souvisejících opatřeních, jejímž 

cílem bylo přiblížení se k materiální rovnosti v zastoupení obou pohlaví v nevýkonných 

orgánech větších společností. Tato snaha ovšem nebyla úspěšná a dosud k přijetí Směrnice 

nedošlo. 

V současné době existuje vcelku kvalitní legislativní rámec chránící oběti 

diskriminace. Nicméně v praxi nebývá z rozličných důvodů plně využíván. Předkládaná 

diplomová práce uvádí, že stále nedochází k postihování pachatelů, jelikož oběti 

diskriminačního jednání se brání konfliktu v podobě soudního řízení. Oběti diskriminačního 

jednání odrazuje zejména nejistý výsledek, zdlouhavost soudních řízení, soudní poplatky a 

v neposlední řadě také soudní praxe, která často nepřiznává finanční satisfakci za nemateriální 

újmu. Do budoucna by jistě celkovému naplnění zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace dle mého názoru prospěla větší informovanost o právech v této oblasti a 
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možnostech nápravy, a to nejen v rámci soudního řízení. Stále více vyhledávaným institutem 

v současné době je např. mediace. 

Problematika rovnosti a zákazu diskriminace je komplexní fenomén, na který je 

potřeba nazírat z vícero úhlů pohledu. Tato diplomová práce se proto vedle právního 

zakotvení věnovala společenským aspektům postavení ženy na trhu práce. Do budoucna se 

situace bude jistě dále vyvíjet. Je samozřejmě také na nás, ženách, abychom měly zájem a 

chuť být v této oblasti informované a trvat na svých právech. V dnešní informační společnosti 

je možné, a dle mého názoru i nutné, sdílet dobré zkušenosti a praktiky zaměstnavatelů, ale 

také se distancovat od těch, kteří porušují tyto základní zásady, jež mají v demokratickém 

právním státě své důležité místo.  
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Příloha č. 1 – Názory respondentů na rozdělení činností v rodině 

Názory respondentů na rozdělení činností v rodině (v %) 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Výzkum veřejného mínění Názory veřejnosti na roli muže a 
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Příloha č. 2 – Ukázka diskriminačního inzerátu 

Ukázka diskriminačního inzerátu – pozitivní diskriminace, IKEA 

 

 

Zdroj: Kariérní stránky společnosti IKEA, [online], [cit. 2019-01-31], Dostupné z: 
https://ikea.jobs.cz/cs/50-plus/ 
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Zákaz diskriminace žen v pracovněprávních vztazích 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou diskriminace žen v pracovněprávních 

vztazích. Cílem předkládané diplomové práce je komplexní pojetí dané problematiky, 

především zkoumání situace postavení žen na trhu práce v kontextu vybraných socio-

kulturních problémů a historická geneze postavení žen ve společnosti, definování jednotlivých 

pojmů s diskriminací souvisejících a analýza příslušné právní úpravy včetně judikatury. Práce 

se tak mimo jiné zabývá historickými souvislostmi, současnou situací postavení žen na trhu 

práce a také právním zakotvení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Diplomová 

práce se skládá z úvodu, čtyř kapitol a závěru. Jednotlivé kapitoly se zabývají různými 

aspekty pozice žen na trhu práce související s problematikou zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. 

První kapitola pojednává o historickém vývoji postavení žen ve společnosti. Kapitola 

je rozdělena na čtyři podkapitoly. První podkapitola se věnuje počátkům českého 

emancipačního hnutí, jež položilo základy pro další vývoj feministického proudu v naší zemi. 

Druhá a třetí podkapitola se věnuje postavení žen v meziválečném a socialistickém období, 

jež má přímý vliv na současné postavení žen ve společnosti. První kapitolu ukončuje 

pojednání o vývoji postavení žen ve společnosti po roce 1989. 

Druhá kapitole analyzuje vybrané socio-kulturní aspekty současného postavení žen na 

trhu práce. Kapitola je členěna do šesti podkapitol. První podkapitola se zabývá nerovnostmi 

na trhu práce, především problematikou marginalizace. Druhá a třetí podkapitola pojednává o 

problematice genderu a genderové segregaci. Ve čtvrté podkapitole práce popisuje aktuální 

trendy v práci s lidmi v organizacích, jež ovlivňují přístup zaměstnavatelů k uchazečům o 

práci. Poslední dvě podkapitoly druhé části diplomové práce pojednávají o vybraných 

problematických oblastech, kde diskriminace žen na pracovním trhu bývá nejvíce viditelná. 

Konkrétně se pátá podkapitola zabývá problematikou přístupu k zaměstnání a šestá 

podkapitola se věnuje rozdílům v odměňování. 

Třetí kapitola se věnuje vymezení základních pojmů, a to rovnost a diskriminace. Na 

problematiku rovnosti je nahlíženo v první podkapitole v kontextu formální a materiální 

rovnosti a rovnosti příležitostí a výsledků. Dále se věnuje problematice pozitivních opatření. 

Druhá podkapitola se věnuje diskriminaci pozitivní, negativní a vícečetné. 
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Poslední čtvrtá kapitola této práce se zabývá právní úpravou rovného zacházení a 

zákazu diskriminace v pracovním právu. První podkapitola je věnována mezinárodní právní 

úpravě pocházející z významných mezinárodních organizací (OSN, MOP, RE). Právní 

úpravou dané problematiky v právu Evropské unie se zabývá druhá podkapitola. Poslední 

podkapitola čtvrté části diplomové práce se věnuje české právní úpravě. 

Otázka diskriminace z důvodu pohlaví představuje významný celospolečenský 

problém dotýkající se obou pohlaví. Jsou to ovšem právě ženy, na které dopadá tento 

negativní jev častěji. Pracovní oblast představuje významnou součást lidského života a 

diskriminace v této oblasti způsobuje závažné problémy jak na osobní úrovni, tak na 

celospolečenské úrovni. 
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Prohibition of discrimination against women in labor law 
relations 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of women´s discrimination in labor law 

relations. The aim of this thesis is a complex conception of the issue, especially the 

examination of women´s position in labor law market in the context of selected socio-cultural 

problems and the historical genesis of women´s position, definition of terms related to 

discrimination and analysis of relevant legislation, including case law. The thesis also deals 

with historical context, the current situation of women's position in the labor market and also 

the legal basis of equal treatment and non-discrimination principles. The thesis consists of    

an introduction, four chapters and a conclusion. Each chapter focuses on various aspects of 

the position of women in the labor market related to the principles of equal treatment and non-

discrimination. 

The first chapter discusses the historical development of the position of women in 

society. The chapter is divided into four subchapters. The first subchapter is devoted to the 

beginnings of the Czech emancipation movement, which laid the foundations for further 

development of the feminist stream in our country. The second and third subchapter deals 

with the position of women in the interwar and socialistic period, which has a direct impact on 

the current women´s status in society. The first chapter concludes with a reflexion on the 

development of the women´s position in society after 1989. 

The second chapter analyses selected socio-cultural aspects of the current position of 

women in the labor market. The chapter is divided into six subchapters. The first subchapter 

deals with inequalities in the labor market, especially with the problems of marginalisation. 

The second and third subchapters analyses gender issues and gender segregation. The fourth 

subchapter describes current trends in working with people in organisations that affect 

employers' approach to job seekers. The last two subchapters of the second part of the thesis 

deal with selected problematic areas where discrimination of women in the labor market is 

most visible. Specifically, the fifth subchapter deals with the issue of access to employment 

and the sixth subchapter deals with gender pay gap. 

The third chapter concerns itself with the definition of basic concepts, namely equality 

and discrimination. The issue of equality is explained in the first subchapter in the context of 

formal and material equality and equal opportunities and outcomes. It also deals with the issue 
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of positive measures. The second subchapter deals with positive, negative and multiple 

discrimination. 

The last fourth chapter focuses on the legal regulation of equal treatment and non-

discrimination in labor law. The first subchapter is devoted to international law originating 

from major international organisations (UN, ILO, CoE). The legal regulation of the issue in 

European Union law is dealt with in the second subchapter. The last subchapter of the fourth 

part of the thesis deals with the Czech legislation. 

The issue of gender discrimination is a major social problem affecting both sexes. 

However, it is women who are more often affected by this negative phenomenon. Work is an 

important part of human life and discrimination in this area causes serious problems at both 

personal and society-wide levels. 
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