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Úvod 

Zákaz diskriminace spotřebitele je právním principem, který rozvíjí a doplňuje obecnou právní 

zásadu zákazu diskriminace. Nabízí se otázka, zda je tedy vlastně potřeba mluvit o zvláštním 

okruhu diskriminačních případů, které se týkají pouze speciálně vymezené skupiny adresátů, když 

princip zákazu diskriminace platí jako základní pravidlo napříč celým právním řádem. Zákaz 

diskriminace spotřebitele je zvláštní v tom, že se v něm střetávají dva protichůdné póly: právo 

spotřebitele na rovné zacházení a smluvní svoboda podnikatele včetně práva na svobodný výkon 

podnikání. Co je vlastně považováno za diskriminaci spotřebitele? A může se vůbec v dnešní době 

– za současné existence volného trhu, smluvní volnosti, ústavně zaručené svobody podnikání a 

svobody projevu podnikatele – diskriminace spotřebtele vyskytovat? 

Diskriminace spotřebitele se může jevit jako minoritní právní problém v poměru k ostatním 

spotřebitelským nástrahám, kterým musí spotřebitelé při jednání s podnikateli čelit. Diskriminace 

spotřebitele ale rozhodně není problém zanedbatelný. Stále se totiž jedná o diskriminaci, tedy 

negativní prvek v lidské společnosti, porušující lidská práva, kterého je třeba se vyvarovat.  

Autorka si uvědomuje složitost vymezení termínu diskriminace. V práci si klade za cíl tento termín 

analyticky rozebrat na jednotlivá kritéria, podle kterých se lze orientovat při řešení otázky, zda 

určité jednání podnikatele už naplňuje znaky diskriminace či nikoliv. Tato kritéria budou 

demonstrována ve vztahu ke spotřebiteli na různých řešených případech ze současné české či 

zahraniční soudní a správní praxe.   

Ve druhé části práce autorka zkoumá zákaz diskriminace spotřebitele z pohledu kolize s jinými 

právními principy. Těmito principy a právy je především zásada autonomie vůle, svoboda 

podnikání a svoboda projevu. Ze své podstaty zákaz diskriminace spotřebitele tyto principy 

omezuje. Druhá část bude věnována tomu, v jakém rozsahu se tyto principy při diskriminaci 

spotřebitele uplatní a v jakém rozsahu je možno se jich dovolávat. 

Hlavními zdroji této práce budou rozsudky správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, 

několik rozsudků nejvyšších soudů z anglosaského prostředí (které autorka považuje za relevantní 

a vhodné pro komparaci) a dále i rozsudky Evropského soudu pro lidská práva, ve kterých se soud 

diskriminací spotřebitele zabýval. Pro účely této práce si autorka vyžádala rozhodnut týkající se 

diskriminace spotřebitele u obvodních a krajských soudů a u České obchodní inspekce. Po dohodě 

s vedoucím práce nebudou tyto rozhodnutí součástí této práce jako přílohy, bude na ně vždy jen 

odkazováno s poznámkou, že se v těchto případech jedná o vyžádaná rozhodnutí.  
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Pokud by někdo stále váhal, zda diskriminace spotřebitele je či není dostatečně aktuální a 

relevantní téma, autorka by ráda poukázala na nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2019, sp. 

zn. II. ÚS 3212/18.1 Ústavní soud se v tomto případě poprvé v historii České republiky meritorně 

zabýval namítanou diskriminací spotřebitele při poskytování zboží a služeb. Přesto, že závěry 

plynoucí z toho nálezu jsou – mírně řečeno – kontroverzní2, nález sám o sobě poskytuje několik 

důležitých poznatků o diskriminaci v oblasti poskytování zboží a služeb. Autorka tak s tímto 

Nálezem bude na některých místech kriticky polemizovat, v jiných částech práce naopak souhlasit. 

Odkazovat bude zejména na ty části odůvodnění, které lze pro svou obecnost k popisu 

diskriminace spotřebitele využít v maximální míře.  

Pro účely této práce nepovažuje autorka definování pojmů spotřebitel, podnikatel, zboží a služby 

za stěžej. Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti 

uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.3 Slovní obrat „jinak jedná“ bude jako 

definiční znak pro účely této práce příhodnější, než „uzavírá smlouvu“, protože z důvodu 

diskriminace k uzavření smlouvy velmi často dojít nemusí. Rovněž u pojmů zboží a služby se bude 

autorka v této práci vycházet ze zákonné definice, jak je uvedeno k pojmům výrobek a služba 

v zákoně o ochraně spotřebitele.4 Případně lze pojem služba chápat tak, jak je popsáno v čl. 57 

SFEU.5 Důležité pro toto vymezení je, s ohledem na možnou aplikaci antidiskriminačního zákona 

i to, aby tyto služby byly nabízeny veřejnosti.6  

 

1 Vzhledem k dalším četným výskytům citací z tohoto nálezu, bude v práci nadále označován vždy jako „Nález“. 

2 Na čemž se shodla téměř celá odborná veřejnost, a to včetně předsedy ÚS Pavla Rychetského. 

3 Definice dle § 419 OZ. 

4 § 2 odst. 1 písm. g), f) ZOS. 

5 Na něž odkazuje směrnice Rady 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami 

v přístupu ke zbožím a službám a jejich poskytování, a která je jednou z mnoha směrnic transponovaných 

v ADZ. 

6 § 1 odst. 1 písm. j) ADZ. 
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1 Diskriminace spotřebitele 

Stěžejním pojmem, jehož definice je pro rozsah této práce nezbytná, je právě pojem diskriminace. 

Nejjednodušší vysvětlení pojmu diskriminace je pomocí obyčejného překladu – sloveso 

diskriminovat je odvozeno od latinského slova discriminare, v překladu rozlišovat. Avšak nejen 

v právní mluvě, ale i v obecném jazyce si pojem diskriminace získal výrazně negativní zabarvení. 

Nějaký druh rozlišování má však v běžném životě, tím spíš v podnikatelské sféře a v právních 

vztazích zde vznikajících, své neopominutelné místo. Bez jakéhokoliv rozlišování by veškeré 

služby musely být nabízeny všem, za stejných podmínek a stejně tak veškerá omezení při 

poskytování těchto služeb by se vztahovala na všechny, což by z celkového (a převážně 

ekonomického) pohledu mělo jen negativní účinky.  

U diskriminace se tedy nejedná se o jakékoliv rozlišování, ale bude se jednat především o 

rozlišování nějakým způsobem nežádoucí a pro určité skupiny osob nepříznivé. Takové negativní 

rozlišování se pak děje zejména na základě důvodů, které nejsou ospravedlnitelné legitimním 

cílem. Někdy je diskriminace velmi snadno rozeznatelná, a to především pokud se jedná o 

diskriminace na základě tzv. kvalifikovaných (podezřelých) kritérií. Naopak u některých případlů 

rozlišování z určitých důvodů by diskriminaci dovodil málokdo. Posuzování toho, co by mělo být 

postihováno jako diskriminace, a toho, co je legitimní rozlišování je v každé jednotlivém případě 

velmi obtížné. Ve výsledku záleží vždy až na konkrétním posouzení orgánem veřejné moci a 

dostatečné právní argumentaci.7 

 

1.1 Test diskriminace spotřebitele 

Antidiskriminační zákon definuje diskriminaci jako jednání (včetně opomenutí), při kterém se s 

jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z 

v zákoně (taxativně) vyjmenovaných důvodů.8 Tuto diskriminaci označuje jako diskriminaci 

přímou. Rovněž v následujícím ustanovení poskytuje i definici pojmu diskriminace nepřímé (viz 

dále). 

 

7 HLATKÁ, Daniela. Diskriminace spotřebitele v praxi České obchodní inspekce. In Rovnost a zákaz diskriminace 

v činnosti veřejného ochránce práv: sborník ze semináře uskutečněného dne 20. února 2013 v Kanceláři 

veřejného ochránce práv / editor Petr Polák. 2016. s. 183. 

8 § 2 odst. 3 ADZ. 
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Diskriminaci spotřebitele poměrně jednoduše popsal NSS ve svém rozsudku ze dne 8. 11. 2007, 

dle něhož diskriminaci spotřebitele představují „obchodní praktiky, které při srovnatelných 

transakcích nedůvodně znevýhodňují některé spotřebitele před jinými“.9 

K diskriminaci, jako k důležitému termínu na poli základních lidských práv, se již několikrát 

vyjadřoval i Ústavní soud. Ve svém často citovaném nálezu pak podává vysvětlení toho, jaké 

jednání, tedy jaké rozlišování se považuje za diskriminaci. Výslovně uvádí, že rozhodně „ne každé 

nerovné zacházení s různými subjekty lze kvalifikovat jako porušení principu rovnosti, tedy jako 

protiprávní diskriminaci jedněch subjektů“.10 Z odůvodnění nálezu lze vyčíst, že pro naplnění 

skutkové podstaty diskriminace je vyžadováno současné naplnění tří podmínek:  

• s různými subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo srovnatelné pozici 

• je zacházeno rozdílným způsobem  

• bez existence objektivního a rozumného důvodu k tomuto rozdílnému zacházení. 

Shodně případy výskytu diskriminace kvalifikuje i Evropský soud pro lidská práva. Dle ustálené 

judikatury je diskriminační jednání spatřováno v případech rozdílného zacházení s osobami 

nacházejícími se ve srovnatelné situaci, a to bez objektivního a rozumného zdůvodnění.11  

Autoři komentáře k Listině základních práv a svobod k tomuto testu přidali jeden stupeň navíc.12 

V jejich pojetí se tedy jedná o diskriminaci, pokud dojde: 

• k vyčlenění srovnatelného jednotlivce (kritérium srovnatelnosti); 

• vyčlenění jde k tíži jednotlivce (kritérium znevýhodnění); 

• k vyčlenění dojde ze zakázaného důvodu (kritérium diskriminačního důvodu) a 

• vyčlenění není možné ospravedlnit (kritérium ospravedlnění). 

Stěžejním bodem pro rozeznání diskriminace ale stále zůstává určení objektivnosti a racionality 

důvodu rozlišování. Odlišnost v zacházení s osobami nacházejícími se v analogických nebo 

 

9 Rozsudek NSS ze dne 8. 11. 2007, sp. zn. 3 As 49/2007-43. 

10 Nález ÚS ze dne 6. 6. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04. 

11 Viz např. Willis proti Spojenému království, č. 36042/97, § 48; Okpisz proti Německu, č. 59140/00, § 33, D. H. a 

další proti České republice, č. 57325/00, § 175, a Burden proti Spojenému království, č. 13378/05, § 60. 

12 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 101. 
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srovnatelných situacích je diskriminační, pokud nemá žádné objektivní a rozumné ospravedlnění, 

tj. pokud nesleduje legitimní cíl nebo pokud nejsou použité prostředky sledovanému cíli 

přiměřené.  

V následující části bude rozebrán takto stanovený čtyřstupňový test diskriminace po jednotlivých 

bodech ve vztahu k diskriminaci spotřebitele při poskytování zboží a služeb. 

 

1.1.1 Kritérium srovnatelnosti 

Diskriminace je úzce spjatá s pojmem rovnosti a rovného zacházení. Rovné zacházení se dá 

jednoduše definovat jako opak diskriminace. Rovné zacházení je považováno za ideál, kterého se 

společnost snaží dosáhnout, a naopak diskriminace je faktor, který by měl být ze společnosti 

vymýcen. 

Aby se subjekty bylo zacházeno stejně, nediskriminačně, je nutné vymezit si, v čem je spatřována 

ona stejnost, případně srovnatelnost. Až po nalezení takového kritéria srovnatelnosti lze 

v konkrétních případech posuzovat, zda nedošlo k odlišenému zacházení, a případně tedy 

k diskriminačnímu jednání. Základem rovnosti ve formálním pojetí13 je a) nalezení toho, co může 

být stejné nebo srovnatelné, tedy nalezení vhodného komparátoru a b) stejné zacházení s takto 

srovnatelnými.  

Nejprve je tedy nutné zodpovědět otázku, co se v jaké situaci dá považovat stejné a tedy 

srovnatelné. Zda určitý prvek mezi dvěma srovnávanými subjekty nebo situacemi lze považovat 

za srovnatelný, bude vždy v diskreci toho, kdo hodnotí, zda se o diskriminaci jedná, či nikoliv.14 

V kontextu diskriminace spotřebitele lze uvést příklad anglicky hovořícího turisty, který si 

v cukrárně v centru města zakoupil kávu a dort. K celkové ceně jeho konzumace mu byla navíc 

naúčtována částka označená na účtence jako „servis“. Naproti tomu česky hovořící zákazník, který 

učinil stejnou objednávku, obdržel účet bez tohoto zvláštního poplatku. V tomto případě se jednalo 

o subjekty ve srovnatelném postavení – vhodný komparátor k zahraničnímu turistovi je v tomto 

případě běžný český zákazník. Rozdílné (nevýhodné) zacházení s osobami, které nemluví česky, 

 

13 Formální rovnost chápána jako „stejnému stejně, odlišnému odlišně“ viz BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a 

Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. 2007. s. 10, 11. 

14 BOBEK, Michal. Kapitola XXIV [čl. 14 EÚLP]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ, David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, 

Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2012, s. 1207. 
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je jedním z nejtypičtějších případů diskriminace, na které poměrně často narážejí inspektoři ČOI 

při svých běžných kontrolách a rovněž je na ně stále častěji poukazováno v médiích.15  

Lze si ale představit situaci, kdy by český zákazník jako komparátor k zahraničnímu turistovi 

vhodný nebyl. O takovou situaci by se mohlo jednat například při poskytování služeb, které se 

běžně na území České republiky poskytují v češtině, ale podnikatel se rozhodne poskytovat je i 

v cizím jazyce, aby tak získal širší klientelu. Typicky by tato situace mohla nastat u komentované 

prohlídky zámku. Podnikatel provozující prohlídky zámku musí vynaložit větší náklady na 

zajištění poskytování služby v cizím jazyce. Dle mého názoru by se tedy nejednalo o srovnatelnou 

situaci s tím, jako když jsou spotřebitelům poskytovány služby v češtině. Česky hovořící zájemce 

o službu by pak nebyl vhodným komparátorem, protože turistovi hovořícím jiným jazykem by 

byla nabízena služba odlišná. Důsledek, kdy by za prohlídky v cizím jazyce bylo účtováno vyšší 

vstupné, by neměl být považován za diskriminaci, právě z důvodu že turista mluvící česky, 

kterému je umožněno si zakoupit levnější vstupné, a turista, který česky nerozumí, nejsou, ve 

srovnatelné situaci. 16  

Stejně tak by za diskriminační autorka rozhodně nepočítala extrémní rozdíly v ceníku 

kadeřnických služeb pro ženy a muže. Jednoduše proto, že pánský a dámský účes nelze považovat 

za komparátory. Na úpravu pánského účesu kadeřnice vynaloží mnohem méně času a přípravků, 

případně přípravky žádné, protože je běžnou praxí, že se pánové stříhají „za sucha“. Naopak ženám 

se poskytuje plná péče včetně mytí, výživy a závěrečného stylingu. Za diskriminační by mohlo být 

považováno, pokud by kadeřnice odmítla ženám, které si výslovně přály ostříhání na sucho bez 

aplikace dalších přípravků (tedy služby srovnatelné se službami zahrnutými v ceníku pro muže) 

poskytnout takové služby s tím, že jsou určeny pouze mužům. 

 

15Aktuálně např. rozhodnutí ČOI ze dne 15. 4. 2019 sp. zn. 15170/19/1000, rozhodnutí ČOI ze dne 17.5.2019 sp. zn. 

29920/19/1000, vyžádáno 

16 Zdánlivě podobný případ řešil Obvodní soud pro Prahu 6 ve svém rozhodnutí ze dne 3. 1.1999, č. j. 6 C 209/98-

30. V tehdy projednávaném sporu ale výskyt diskriminace soud shledal, vzhledem k tomu že zahraničním 

návštěvníkům Trojského zámku bylo účtováno dvakrát vyšší vstupné než česky hovořícím, bez toho, aniž by 

za tento příplatek obdrželi nadstandardní službu, viz http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2380. 

http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2380
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Poměrně známou kauzou17 ohledně srovnatelnosti byl v minulých letech případ, kdy NSS 

rozhodl18, že placení stravenkami není srovnatelné s placením běžnými platebními prostředky, 

respektive s placením v hotovostí. Ve svém rozhodování vycházel převážně z dříve publikovaného 

rozhodnutí 8. senátu NSS. Tento rozsudek19 se týkal podobné otázky, a to otázky, zda se jedná o 

diskriminaci spotřebitele, který při platbě za zboží využívá platební karty, za což mu byl účtován 

aditivní poplatek ve výši 3 % ze zaplacené částky.  

NSS v obou rozsudcích shodně došel k názoru, že se v těchto případech o diskriminaci nejednalo, 

protože platba kartou (případně stravenkami) není vhodným komparátorem platební transakce 

k platbě v hotovosti. Ke srovnatelnosti těchto platebních prostředků se vyjádřil tak, že platební 

karta není srovnatelná s platbou v hotovosti, protože platební karta sama o sobě, na rozdíl od peněz 

v hotovosti, nepředstavuje protihodnotu poskytnutého plnění, ale jedná se o situaci, kdy je 

podnikatelem akceptováno pouze budoucí zprostředkované plnění. Navíc podnikatel nemá 

zákonnou povinnost platební karty přijímat, protože se na rozdíl od peněz v hotovosti nejedná o 

zákonné platidlo.20 V tomto případě tedy nebylo nutné zkoumat, zda došlo k samotné diskriminaci 

spotřebitele a případně přistoupit k samotnému posuzování důvodnosti zvýhodnění, protože se 

nejednalo o srovnatelnou situaci. 

 

1.1.2 Kritérium znevýhodnění 

Znevýhodnění není jen základní podmínkou pro určení existence diskriminačního jednání, ale 

především jejím hlavním důsledkem a důvodem, proč se diskriminací zabývat. Pokud by vlivem 

rozlišování, ke kterému by docházelo i na základě nedovolených důvodů, nikomu nevznikla žádná 

újma, o diskriminaci by se jednat nemohlo. 

Nejtvrdší formou znevýhodnění spotřebitele při poskytování zboží a služeb je stav, kdy je 

spotřebiteli poskytnutí takové služby úplně odepřeno. Může se jednat o případy, kdy spotřebitel 

nebude vůbec vpuštěn do restauračního zařízení nebo v něm po vpuštění nebude obsloužen. Další 

 

17„Obchodníci mohou za stravenky účtovat přirážky, rozhodl soud“, ze dne 21.12.2007 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/obchodnici-mohou-za-stravenky-uctovat-prirazky-rozhodl-soud-

40180620. 

18 Rozsudek NSS ze dne 8.11.2007, sp. zn. 3 As 49/2007-43. 

19 Rozsudek NSS ze dne 11.4.2006, sp. zn. 8 As 35/2005-51. 

20 Tamtéž. 

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/obchodnici-mohou-za-stravenky-uctovat-prirazky-rozhodl-soud-40180620
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/obchodnici-mohou-za-stravenky-uctovat-prirazky-rozhodl-soud-40180620
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možné znevýhodnění s mírnější intenzitou dopadu je poskytnutí služby za horších podmínek než 

jiným spotřebitelům. Tyto horší podmínky mohou být jednak stanoveny jako podmínky cenové, 

případně jakékoliv další podmínky, které si podnikatel takto nastaví. 

Typickým příkladem, který většinu čtenářů v kontextu odmítnutí poskytnutí služby napadne, bude 

nejspíše případ diskriminace z důvodu příslušnosti k určité rase nebo etnické menšině. Nutno 

podotknout, že z dostupných informacích a statistik (zveřejněných na stránkách www.coi.cz) 

vyplývá, že tyto formy rasové diskriminace se v dnešní době téměř nevyskytují. Nelze z toho však 

usuzovat s pevným závěrem, že k takové diskriminaci nedochází už vůbec. Jedna z posledních 

aktuálních kauz, která by mohla svědčit spíše o opaku, se v médiích objevila v červnu 2019.21 

Došlo k situaci, kdy v restauraci nebyly usazeny a obslouženy romské děti s odkazem na to, že 

všechny stoly jsou již rezervované. Tato praxe permanentně rezervovaných stolů v prázdné 

restauraci je v českém prostředí poměrně rozšířená a sama autorka se s ní již několikrát setkala 

(často je však velmi obtížné prokázat, že stoly jsou rezervovány jen „na oko“). 

V judikatuře poměrně ojedinělý případ téměř na první pohled jasné diskriminace řešil soud na jaře 

2018. Provozovatel restaurace byl obviněn z přestupku porušení zákazu diskriminace spotřebitele, 

kterého se měl dopustit tak, že na facebookové stránky této restaurace umístil příspěvek s textem 

„V naší restauraci pro imigranty nevaříme!! STOP ISLAM“. ČOI a po podané správní žalobě i 

krajský soud22 toto jednání jednomyslně označily za typický příklad diskriminace z důvodu 

náboženství, protože takto pojatý text jasně dával najevo, že spotřebitelé muslimského vyznání 

nebudou v restauraci obslouženi. 

Mnohem častější je v souvislosti s odepřením poskytnutí zboží či služby výskyt diskriminace na 

základě věku. ČOI a po následně podané kasační stížnosti i NSS23 se k této otázce vyjadřovaly 

v souvislosti s jednáním podnikatele, který na dveře své provozovny umístil nápis „Tato 

restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a 

hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.“ Spotřebitelům 

mladším 6 let (a navíc i rodičům takto malých dětí, jak dovodila ČOI) tak byl znemožněn přístup 

do provozovny bez objektivních důvodů, čímž došlo k jejich diskriminaci. Shodně rozhodoval i 

 

21 Např. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/romsky-soubor-idy-kelarove-odmitli-obslouzit-vse-je-

rezervov/r~1b549e9885e811e9be22ac1f6b220ee8/, zveřejněno dne 5.6.2019. 

22 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 29 A 115/2016-120, vyžádáno. 

23 Rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 As 1/2014-28. 

http://www.coi.cz/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/romsky-soubor-idy-kelarove-odmitli-obslouzit-vse-je-rezervov/r~1b549e9885e811e9be22ac1f6b220ee8/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/romsky-soubor-idy-kelarove-odmitli-obslouzit-vse-je-rezervov/r~1b549e9885e811e9be22ac1f6b220ee8/
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soud24, který potvrdil diskriminaci spotřebitele z důvodu věku v případě, kdy podnikatel uvedl 

v pozvánce na organizovanou předváděcí akci následující text: „Určeno osobám starším 18ti let“. 

(Ne)oprávněnosti těchto diskriminačních důvodů bude věnován prostor v následujících 

kapitolách. 

Ostatními podmínkami, které podnikatelé na některé spotřebitele kladou a které tak znevýhodňují 

jedny oproti jiným, mohou být velmi často různá cenová zvýhodnění konkrétních spotřebitelů, a 

tedy znevýhodnění spotřebitelů ostatních. Z rozhodovací praxe ČOI a soudů lze opět uvést 

příklady, ve kterých figurovalo právě cenové znevýhodnění některých zvlášť vyčleněných skupin 

spotřebitelů.  

Jedním takovým příkladem, který se dostal až k NSS, byl v roce 2004 případ provozovatele linek 

městské hromadné dopravy, který nabízel nerovné podmínky pro přiznání nároku na slevu z 

jízdného pro seniory. Nerovnost podmínek spočívala v tom, že sleva na jízdném byla poskytována 

pouze seniorům s trvalým pobytem v obci. NSS ve svém rozhodnutí označil takové praktiky za 

diskriminační, jelikož vyloučily z využívání této slevy všechny občany České republiky s trvalým 

bydlištěm v jiných obcích, jakož i všechny cizí státní příslušníky.25 Ke shodnému názoru došel 

NSS i v rozsudku pozdějším26, kde shledal, že k diskriminaci spotřebitele zde došlo na velmi 

podobném základě. Znevýhodnění spočívalo v tom, že spotřebitel, který neměl v určité obci trvalý 

pobyt, musel platit za stejnou službu vyšší cenu oproti spotřebiteli s trvalým pobytem v konkrétní 

obci. Diskriminačním důvodem v tomto případě bylo opět kritérium trvalého bydliště.  

Znevýhodnění ale nemusí spočívat jen v uplatnění cenově rozdílných, tudíž nevýhodných, 

podmínek. Podmínky, které se podnikatel rozhodne nastavit pro některé skupiny spotřebitelů, 

mohou být různé. Z poslední dosud zveřejněné Závěrečné zprávy ČOI za rok 201827  vyplývá, že 

za znevýhodňující podmínku, u které vzniklo podezření na porušení zákazu diskriminace, bylo 

inspektory označena i povinnost mít při cestování autobusem s sebou pro dítě ve věku do 3 let 

dětskou sedačku. 28 

 

24 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne dne 20. 12. 2016, sp. zn. 29 A 98/2014-124, vyžádáno 

25 Rozsudek NSS ze dne 20. 12. 2006, sp. zn. 1 As 14/2006-68. 

26 Rozsudek NSS ze dne 16. 3. 2007, sp. zn. 4 As 63/2005-69. 

27 „Diskriminace spotřebitele není na ústupu“ (Závěrečná zpráva za rok 2018), ze dne 25.3.2019, dostupné na 

www.coi.cz. 

28 Viz rozhodnutí ČOI ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. 765/30/18, vyžádáno 
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Poměrně specifickým, a do té doby nevídaným, požadavkem, který si podnikatel určil jako 

podmínku poskytnutí služby, byla povinnost aktivně vyjádřit svůj politický názor na konkrétní 

politickou kauzu. Aby spotřebiteli byla poskytnuta služba, musel podepsat prohlášení, ve kterém 

vyjádřil svůj nesouhlas s určitou politickou situací. Již tento samotný požadavek by se dal 

považovat za diskriminační, vzhledem k tomu, že podnikatel by tak diskriminoval spotřebitele, 

kteří jeho názor nesdílí a takovou situaci neodsuzují, případně nechtějí svůj politický názor takto 

projevovat. V tomto případě by se tedy jednalo o diskriminaci na základě politického myšlení. 

V reálné kauze však podnikatel tento požadavek ještě vystupňoval a to tím, že byl uplatňován 

pouze vůči spotřebitelům jedné státní příslušnosti, což by mohlo spět spíše vést k diskriminaci na 

základě státní příslušnosti.29 

Kritérium znevýhodnění musí být nějakým způsobem zastoupeno při všech výskytech 

diskriminace. Absence znevýhodnění tedy logicky povede k závěru že, i přes rozlišování 

srovnatelných subjektů ze zakázaného důvodu, se o diskriminaci jednat nebude. Z hlediska 

existence či neexistence znevýhodnění byly veřejným ochráncem práv posuzovány četné stížnosti 

na zavedení tzv. „dámských kupé“ ve vlacích. Stěžovatelé se domnívali, že vymezení kupé jen pro 

jedno pohlaví je vůči druhému pohlaví diskriminační. Veřejný ochránce práv se v této souvislosti 

vyjádřil tak, že dámská kupé „nemohou výrazněji omezit přístup mužů k využívání vlakové 

dopravy. Ve zmíněných případech se jednalo pouze o šest vyhrazených míst v celém vlaku, která 

navíc byla využívána jen v některých spojích“.30 O diskriminaci z důvodu pohlaví se tedy v tomto 

případě nejednalo. 

 

1.1.3 Kritérium důvodu 

Dosud jsme si uvedli několik výkladů a definic pojmu diskriminace, které se různily podle 

subjektů, které tyto výklady formulovaly. V některých bodech se tyto pohledy na diskriminaci liší. 

Kritérium důvodu je však bezpodmínečně obsaženo v každém z nich.31  

 

29 V nálezu ÚS ze dne 17.4.2019 sp. zn. II. ÚS 3212/18 však soud za daných podmínek nakonec diskriminaci 

spotřebitele neshledal. 

30 „Veřejný ochránce práv - Dámská kupé muže nediskriminují.“ (Tisková zpráva ze dne 16.3.2018), dostupné na 

www.ochrance.cz. 

31 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 103. 



11 

 

Důvodů, na jejichž základě se podnikatelé uchylují k rozlišování spotřebitelů při poskytování 

zboží a služeb, je téměř neomezené množství. Výběr kritéria, podle kterého se podnikatelé 

rozhodnout poskytovat služby, je imanentní součástí práva na svobodné podnikání a smluvní 

autonomie. Je jim ponecháno zcela na vůli, zda se rozhodnout cílit své služby na konkrétní 

spotřebitele, tím, že si otevřou cyklo servis či zda se rozhodnou upřednostnit milovníky zimních 

sportů a začnou provozovat lyžařskou půjčovnu. Je zcela evidentní, že zacílení na jeden typ sportu 

(a sportovců) je naprosto legitimní důvod, podle kterého podnikatel spotřebitele rozlišuje.  

Výčet důvodů, na jejichž základě dochází k diskriminaci, ale neomezený být nemůže. I přesto, že 

nemůže být neomezený, jen těžko si lze představit že by postačoval taxativní výčet těchto důvodů. 

Vždy je nutné alespoň nějakým způsobem stanovit podmínky, dle kterých půjde dovodit jaké 

důvody budou v konkrétních situacích považovány za diskriminační.  

Jednotlivé zákony se ke stanovení těchto podmínek postavily různě. ADZ se vydal cestou 

uceleného taxativního výčtu těchto důvodů. Jak již bylo zmíněno, ustanovení definující přímou 

diskriminaci zakotvuje poměrně širokou škálu diskriminačních důvodů.32 Naopak ZOS, který se 

diskriminaci věnuje rovněž, neposkytuje důvody vůbec žádné. Některé další zákony se k vymezení 

diskriminačních důvodů zachovaly jak „chytrá horákyně“. Obecně zakážou diskriminační jednání 

ze všech důvodů, ale výslovně zdůrazní ty, u kterých je diskriminace zakázaná „víc“.33 Všechny 

ostatní možné, potenciální důvody diskriminace jsou schovány pod obecným pojmem „jiné 

postavení“, kam může za určitých okolností spadat velmi široká škála důvodů. Podnikatelé pak 

tuto dualitu mohou brát jako vodítko, které konkrétní rozlišování, z jakých důvodů bude spíše 

považováno za diskriminační. Pokud na svoji provozovnu umístí nápis „Černejm vstup zakázán“ 

je zcela evidentní, že se bude jednat o nezákonnou diskriminaci z důvodu rasy. Rasa jako 

diskriminační důvod se objevuje ve všech diskriminačních výčtech. Naopak pokud by se rozhodli 

do provozovny nevpouštět zákazníky ve slunečních brýlích, s největší pravděpodobností by se 

nezákonné diskriminace nedopouštěli.34  

 

32 § 2 odst. 3 ADZ. 

33 Typickým příkladem je demonstrativní výčet důvodů v čl. 3 odst. 1 LZPS a čl. 14 EÚLP. 

34 Pokud pomineme úvahy o možném výskytu nepřímé diskriminace některé konkrétní skupiny zákspotřebitelů, 

kteří sluneční brýle nosí častěji než ostatní a od ostatních zákazníků se odlišují na základě některého 

z vyjmenovaných diskriminačních důvodů – např. zdravotního postižení. K nepřímé diskriminace viz dále. 
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Velmi často záleží na tom, jaká rozlišovací kritéria se používají v jednotlivých situacích. 

K důvodům, na základě kterých se podnikatel (realitní kancelář) může rozhodovat, kdo je vhodný 

nájemce bytu, respektive jaké otázky může pokládat, aby zjistil, zda se daná rozlišovací kritéria u 

zájemce o byt vyskytují či nikoliv, se v této souvislosti vyjadřoval NSS. V tomto případě soud 

shledal plně relevantní dotazy (čili rozlišovací důvody) související se schopností hrazení nájmu 

(např. dotazy ohledně výše měsíčního výdělku). Naopak zcela nelegitimním byl shledán dotaz 

týkající se etnického původu zájemce, který se schopností splácet nájem nesouvisí.35   

Z výslovně zmíněných kritérií, ať už v taxativních či demonstrativních výčtech je nutné vyčlenit 

ještě tzv. podezřelá kritéria. Podezřelá kritéria jsou čistě judikaturní pojem, který poprvé ve své 

judikatuře použil Nejvyšší soud USA.36 Rozlišování na základě podezřelých kritérií je téměř vždy 

diskriminační. Proto by jejich užití mělo být podrobeno přísnějšímu přezkumu (viz kapitola 

Kritérium ospravedlnění), než jaký je nutný v případě „běžných kritérií“, a mělo by tak být 

připuštěno jen v nezbytných případech. Užití takového kvalifikovaného (podezřelého) důvodu 

jako kritéria pro rozlišování by mělo být ospravedlněno dosažením nějakého cíle ve veřejném 

zájmu, kterého nelze dosáhnout jinak.  

Co je považováno za podezřelé kritérium, záleží na historii a kontextu právní kultury.37 Nejedná 

se tedy o nějakou striktně vymezenou a neměnnou kategorii důvodů. Za a priori podezřelé 

kritérium, s ohledem na současnou politickou morálku, označil Bobek rozlišování především z 

důvodu rasy a pohlaví.38 Ke stejnému závěru došel i český ÚS, když se ve svém Nálezu výslovně 

vyjadřoval k podezřelým kritériím při diskriminaci spotřebitelů. Popsal ji jako takovou, která „by 

mohla mít za cíl zásah do jejich (spotřebitelů) lidské důstojnosti či posilování ponižujících 

stereotypů“.39 Poskytl pak demonstrativní výčet těchto kvalifikovaných důvodů, mezi něž rovněž 

zařadil rasu, pohlaví, a navíc i národnost. 

Jako pomůcku k tomu, jak poznat, zda se jedná o rozlišování ze zakázaného důvodu, lze využít 

závěry, které formuloval kanadský Nejvyšší soud. Ve svém rozhodnutí uvedl, že „Rozlišování na 

základě osobních znaků, které jsou jednotlivci připisovány pouze z důvodu příslušnosti k určité 

 

35 Rozsudek NSS ze dne 19. 7. 2018, sp. zn. 7 As 190/2017-18. 

36 BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. 2007. s. 47. 

37 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 105. 

38 BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. 2007. s. 47. 

39 Bod 25 Nálezu. 
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skupině, uniknou podezření z diskriminace jen vzácně, zatímco rozlišování založené na zásluhách 

a schopnostech jednotlivce bude jen zřídka podezřelé.“40 

Jak postupovat, když zákon žádné diskriminační důvody neposkytuje41 a nechává tak pole pro 

uplatnění diskriminace zcela otevřené? Je možné všechny takto stanovené důvody z různých 

právních předpisů a oblastí práva kombinovat a využít současně? K aplikaci ADZ, co do 

diskriminačních důvodů pro výklad zákazu diskriminace spotřebitele podle jiného právního 

předpisu (konkrétně ZOS), se vyjadřoval NSS ve svém rozsudku ze dne 16. 8. 2017.42 Uvedl, že i 

přesto, že se jedná o předpis z oblasti soukromého práva, kdežto ZOS je čistě veřejnoprávní 

předpis, tak se stále vztahují ke stejnému předmětu úpravy – tedy k institutu diskriminace a práva 

na rovné zacházení, které, jak v soukromoprávní sféře, tak ve veřejnoprávní sféře, sledují stejný 

účel, a proto lze pro výklad diskriminace spotřebitele podle § 6 využít důvody uvedené v ADZ. 

Nelze se však domnívat, že by tyto předpisy měly být vykládány ve vztahu speciality, protože 

jejich věcná a osobní působnost je odlišná. K tomu také uvedl, že zde „…existuje řada dalších 

právních předpisů upravujících právo na rovné zacházení a zakazujících diskriminaci, je však 

třeba zohlednit regulaci zákazu diskriminace a diskriminační důvody obsažené v jiných právních 

předpisech než v antidiskriminačním zákoně, jakož i systematiku celého právního řádu.“43 Odmítl 

tak názor vyjádřený v předcházejícím rozsudku krajského soudu, který pro účely ZOS nepřipouštěl 

užití jiných než v antidiskriminačním zákoně zmíněných diskriminačních důvodů.  

V Nálezu se k  problematice užití diskriminačních důvodů z různých zákonů pro různé situace 

vyjadřoval i ÚS. Bohužel z odůvodnění nebylo zcela zřejmé k jakým závěrům došel.44 Nejprve 

souhlasil s NSS co do závěru „který z absence kritéria státního občanství coby zakázaného důvodu 

diskriminace v ADZ nedovozuje nemožnost diskriminace podle zákona o ochraně spotřebitele 

právě z tohoto důvodu.“45, aby hned v následujícím bodě uvedl, že právě z důvodu nezařazení 

 

40 V originále: Distinctions based on personal characteristics attributed to an individual solely on the basis of 

association with a group will rarely escape the charge of discrimination, while those based on an individual's 

merits and capacities will rarely be so classified. Andrews v Law Society of British Columbia, [1989] 1 S.C.R. 

143, s. 174. 

41 Např. již několikrát zmíněný § 6 ZOS. 

42 Rozsudek NSS ze dne 16.8.2017, sp. zn. 2 As 338/2016 – 27. 

43 Tamtéž. 

44 Na což upozorňoval i disentující soudce Ludvík David ve svém stanovisku. 

45 Bod 24 Nálezu. 
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konkrétního kritéria do výčtů uvedených v zákonných seznamech46, nedošlo k „rozlišování, které 

by mělo charakter zákonem a ústavním pořádkem zakázané diskriminace.“47  

 

1.1.4 Kritérium ospravedlnění  

Poslední podmínka pro naplnění všech znaků diskriminace je vymezena negativně. O diskriminaci 

se bude jednat vždy, když k naplnění tohoto kritéria nedojde. Ospravedlnění hraje v celém testu 

diskriminace nejdůležitější roli. Dovození dostatečné míry ospravedlnění může celou řešenou 

situaci, která do té doby splňovala všechny znaky (a to i včetně kvalifikovaných důvodů) výskytu 

diskriminace, převrátit do zcela legálního a běžného rozlišování.  

Důvody ospravedlnění se často překrývají s obecnými pojmy jako jsou legitimní cíl a státní či 

veřejný zájem.48 Případy, ve kterých je rozdílné zacházení přípustné, mohou být výslovně uvedeny 

přímo v zákoně. Mnohem častěji ale nastane situace, že možný výskyt namítaného ospravedlnění 

bude posuzovat až orgán veřejné moci v konkrétně řešeném případě. 

Legitimní cíl 

Jak postupovat nebo čím se řídit při posuzování toho, zda je zjištěné rozdílné zacházení přípustné, 

či nikoliv? Odpověď se snaží poskytnout ADZ. Ve dvou důležitých ustanoveních se zmiňuje o tzv. 

legitimním cíli rozdílného zacházení. Prvním z nich je § 6 odst. 7, který říká, že při poskytování 

služeb výlučně či přednostně jednomu pohlaví se o diskriminaci nejedná, pokud je takové 

poskytování služeb odůvodněno legitimním cílem a zároveň prostředky k jeho dosažení jsou 

přiměřené a nezbytné. Obdobně hovoří i § 7 odst. 1, který rozdílné zacházení z vyjmenovaných 

diskriminačních důvodů49 nepovažuje za diskriminační, za stejných podmínek jako § 6 odst. 7, 

tedy že rozdílné zacházení je „objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho 

dosažení jsou přiměřené a nezbytné“.50  O objektivní a rozumné ospravedlnění se při vymezování 

tzv. antidiskriminačního testu opíral i ESLP ve svém slavném judikátu Belgický jazykový případ.51 

 

46 Zmiňuje seznamy uvedené v LZPS, ADZ a evropské antidiskriminační směrnici. 

47 Bod 25 Nálezu. 

48 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 107. 

49 Ve výčtu důvodů, které lze takto ospravedlnit chybí kritérium rasy, etnického původu a národnosti. 

50 § 6 odst. 7, § 7 odst. 1 ADZ. 

51 BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. 2007. s. 44. 
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Tato květnatá zákonná konstrukce však k upřesnění, co je možné považovat za ospravedlnění 

rozdílného zacházení, moc nepřispívá. Neurčité právní pojmy jako legitimní cíl a přiměřenost a 

nezbytnost prostředků podnikateli, který by se při rozlišování spotřebitelů diskriminace rád 

vyvaroval, mnoho neřeknou. Jako jasné vodítko nelze použít ani domněku, že znevýhodnění 

spočívající v odmítnutí poskytování služby určitým spotřebitelům (jako nejtvrdší forma 

rozdílného zacházení) bude vždy považováno za nepřiměřené a nelegitimní. V některých 

případech ale může i toto zacílení jen na určité spotřebitele vycházet z legitimního důvodu. 

Veřejný ochránce práv jako příklad takového legitimního rozlišování uvádí stanovení zvláštních 

návštěvních hodin sauny či krytého bazénu pro ženy a vyloučení mužů v těchto hodinách.52 

Možnému ospravedlnění (nepřímé) diskriminace spotřebitele se ve svých stanoviscích věnovala i 

generální advokátka Kokott. Konkrétní podmínky ospravedlnění rozdílného zacházení uvedla 

v případu Valerij Charjev Belov.53 Shledala, že opatření spočívající v umístění elektroměrů ve výši 

sedmi metrů může být legitimní, pokud povede k zamezení podvodů či jiným zneužitím a 

implicitně i ke zvýšení kvality dodávek energie pro ostatní spotřebitele a nelze-li tohoto cíle 

dosáhnout jinak s obdobnými náklady. Zároveň ale musí být splněna i podmínka, aby nedocházelo 

k nadměrnému obtěžování spotřebitelů žijících v oblasti, kde je toto opatření zaváděno. 

K obdobnému závěru došla i ve věci „ČEZ Razpredelenie Bulgaria“ AD.54 

Jak vykládat pojem legitimní cíl si můžeme předvést na následujících dvou příkladech: zákaz 

vstupu dětí do provozovny a zákaz vstupu mužů do fitness center. Může legitimním cílem být 

snaha podnikatele poskytovat svým hostům, kteří restauraci využívají převážně k obchodním 

jednáním, nejvyšší možný komfort v podobě ticha a klidu (který dětský křik a pobíhání mohou 

narušovat)? Lze stejně tak nalézt legitimní cíl v jednání podnikatele provozujícího posilovnu, který 

se zaměří pouze na ženskou klientelu a mužským zájemcům vstup vůbec neumožní?  

Oba příklady vypadají velmi podobně, v obou případech je odmítnuto poskytnutí služby vymezené 

skupině spotřebitelů, v obou případech se tak děje na základě diskriminačního důvodu a v obou 

případech podnikatel sleduje cíl poskytovat co nejkvalitnější služby vybrané klientele. 

 

52 Stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 23. 08. 2011, sp. zn. 158/2010/DIS. 

53 Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott, ze dne 20. 9. 2012, věc C‑394/11, Valerij Charjev Belov. Bod 

124. 

54 Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott, ze dne 12. 3. 2015, věc C‑83/14, „ČEZ Razpredelenie Bulgaria“ 

AD. Bod 139. 
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Z rozhodovací praxe NSS a stanoviska veřejného ochránce práv lze vyčíst, že tyto případy shodné 

nejsou. V případě fitness center určených jen pro ženy veřejný ochránce práv shledal jasně 

legitimní cíl, protože zákaz vstupu mužů „předchází nepříjemným situacím, které v této oblasti 

může způsobovat odlišný stupeň síly či dovedností mužů a žen ve zvláštních případech (např. při 

vzpírání), kvůli čemuž by se ženy mohly cítit méněcenné, nebo potenciální narušení intimity.“55 

Naopak v případě zamezení vstupu dětí do provozovny bylo rozhodnuto, že se podnikatel 

diskriminace dopustil, protože v tomto jednání legitimní cíl spatřován nebyl.56 

V určení, zdali rozdílné zacházení sleduje legitimní cíl, hrálo velkou roli hodnocení toho, jaká 

opatření mohou být přiměřená a nezbytná. Na tom stavěla i argumentace ČOI ve výše zmíněném 

případě. Jako nepřiměřené opatření bylo shledáno to, že zákaz postihoval plošně všechny děti (i 

ty, které by klienty v žádném případě nerušily), přestože by zamýšleného výsledku (klidu 

v provozovně) šlo docílit menšími zásahy, které by byly v souladu s principem rovnosti. Rovněž 

NSS sdílel názor, že „za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do provozovny nelze 

považovat provozovatelem toliko v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh 

klientely“.57 

K pochopení toho, co je myšleno legitimním cílem, si lze dopomoci i nahlédnutím do preambule 

ke směrnici, která byla transponována do ADZ. Legitimním cílem podle této směrnice může být 

například „ochrana obětí násilí spojeného s příslušností k pohlaví (například v případě zřizování 

azylových domů pro osoby stejného pohlaví), prosazování rovnosti mužů a žen nebo zájmů mužů 

a žen (například nesmíšené dobrovolné organizace), svoboda sdružování (například členství v 

nesmíšených soukromých klubech) a pořádání sportovních činností (například nesmíšené 

sportovní akce).“58 Dále dodává, že by každé takovéto rozdílné zacházení mělo stále splňovat 

podmínky vhodnosti a nezbytnosti.  

Test proporcionality 

Jak bylo naznačeno v předchozích odstavcích, samotná existence legitimního cíle k ospravedlnění 

diskriminace plně nedostačuje. Vždy je nutné zkoumat i přiměřenost a nezbytnost takového 

 

55 Stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 10. 1. 2012, sp. zn. 263/2011/DIS. 

56 Rozsudek NSS ze dne 30. 10. 2014, sp. zn. 4 As 1/2014-28. 

57 Tamtéž. 

58 Bod 16 preambule směrnice Rady č. 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 
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opatření. Co bude v konkrétním případě považováno za přiměřené a nezbytné, záleží vždy až na 

závazném výkladu soudu. Soudy na řešení této situace využívají tzv. test proporcionality59. Tento 

test se skládá celkem ze tří kritérií: 

• kritérium vhodnosti; 

• kritérium potřebnosti a 

• kritérium závažnosti. 

Takto přísně vymezený test proporcionality se bude aplikovat na všechny případy diskriminace 

z tzv. podezřelých důvodů. Pro ospravedlnění podezřelého důvodu je nutná vyšší intenzita 

přezkumu. Pro určení podezřelého rozdílného zacházení se proti sobě bude stavět právo 

podnikatele na svobodné podnikání, případně svoboda projevu podnikatele při poskytování služeb 

na jedné straně a možný zásah do důstojnosti spotřebitele na druhé straně. Pokud diskriminační 

důvod nespadá do kategorie „podezřelý“, není třeba aplikovat celý test proporcionality, ale pro 

odůvodnitelnost takového rozdělování stačí naplnit pouze první podmínku, tedy podmínku 

vhodnosti. 60  

Uvedené testy – přísnější trojstupňový a jednodušší jednostupňový si můžeme názorně 

demonstrovat na tzv. cenové diskriminaci. Cenovou diskriminací se rozumí znevýhodnění jedné 

skupiny osob při poskytování služeb účtováním vyšší ceny za stejnou službu.61 Budou popsány tři 

příklady, kdy podnikatel cenově diskriminoval jednu skupinu osob na základě jejich (i) rasy, (ii) 

pohlaví a (iii) příslušnosti k určité ekonomicky činné skupině. První dva důvody jsou zcela 

evidentně důvody tzv. podezřelé, třetí důvod je zcela běžný a sám od sebe nevyvolává a priori 

podezření na diskriminační jednání.  

(i) Cenová diskriminace na základě rasy 

Podnikatel provozuje sportovní klub a prodává vstupenky na sportovní utkání. Je podnikatel 

oprávněn cílit svoji nabídku služeb (prodej lístků) jen na některé skupiny osob, tak, že osobám 

z jiné skupiny (v tomto případě příslušníkům jiné rasy) bude za návštěvu utkání účtovat vyšší ceny 

 

59 Test proporcionality je detailně popsán např. v nálezu ÚS ze dne 12. 10. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 

60 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 109. 

61 Uplatňování cenové diskriminace však neznamená, jak bude uvedeno dále, že se vždy musí jednat o diskriminační 

jednání. Cenovou diskriminaci lze chápat jen jako způsob znevýhodnění, viz kapitola Kritérium znevýhodnění. 
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než osobám jiným, aby docílil toho, že jeho podnik budou méně navštěvovat příslušníci jiných 

ras?  

Odpověď je zcela jednoznačně – NE. Nejen proto, že zde existuje obecný, mezinárodně zakotvený, 

zákaz všech forem rasové diskriminace.62 I kdyby tento výslovný zákaz v právu neexistoval, stále 

by se musela hodnotit kritéria z testu proporcionality. Test proporcionality lze ale provést, až 

pokud je možné poměřovat dvě legitimní hodnoty, které stojí proti sobě. Autorka se domnívá, že 

ani ústavně zakotvenou svobodou podnikání nelze legitimizovat požadavek rozlišovat své 

zákazníky podle rasy. Legitimní cíl, jakožto výchozí předpoklad pro uplatnění testu 

proporcionality63, v tomto případě úplně absentuje. Kdyby ale někdo došel k opačnému názoru a 

legitimní cíl v tom spatřoval, je možné si takovouto svoji domněnku ověřit v následujícím 

popsaném testu proporcionality.  

V prvním kroku by se posuzovalo kritérium vhodnosti. Může nastavení vyšších cen pro některou 

skupinu lidí způsobit, že se naplní podnikatelský záměr (což je jeden z projevů práva na svobodné 

podnikání) spočívajíc v zacílení služeb na konkrétní skupinu? Zřejmě ano.  

Následuje hodnocení z kritéria potřebnosti. Lze za současného zachování podnikatelského záměru 

poskytovat služby primárně osobám jedné rasy dosáhnout nějak jinak? Nabízí se otázka úplného 

zákazu vstupu do provozovny těmto osobám, což je mnohem větší zásah než jen nastavení vyšších 

cen. I v tomto bodě by rozdělování prošlo. 

U třetího kritéria závažnosti dochází k porovnání proti sobě stojících práv.64 V tomto lze do 

kontrastu postavit právo na svobodné podnikání versus důstojnost člověka. Rozdělování lidí podle 

rasy je totiž úzce spojeno se stigmatizací člověka jako příslušníka určité skupiny, čímž může dojít 

k újmě na lidské důstojnosti.65 Důstojnost člověka je považována za absolutní a neomezitelné 

lidské právo, které je všem dalším hodnotám nadřazeno66, test proporcionality v tomto případě 

jednoznačně projít nemůže.  

 

62 Viz např. Mezinárodní úmluva OSN o odstranění všech forem rasové diskriminace ze dne 21. 12. 1965, jejíž je 

ČR signatářkou, zákaz diskriminace při poskytování služeb je pak výslovně zmíněn v čl. 5 písm. j). 

63 FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Přeložila Tereza Kodíčková. Praha. Multikulturní centrum Praha. 

2007. s. 113. 

64 Nález ÚS ze dne 12. 10. 1994 sp. zn. Pl. ÚS 4/94. 

65 Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování ze dne 13. 9. 2011, sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV. 

66 Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. s. 59,60. 
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(ii) Cenová diskriminace na základě pohlaví 

Stejně jako v prvním příkladě, i rozlišování na základě pohlaví se považuje za podezřelé a 

zakázané kritérium. Výslovně zmíněný zákaz diskriminace na základě pohlaví se objevuje jak na 

poli mezinárodního práva67, tak i ve vnitrostátních předpisech – ADZ výslovně zapovídá takovou 

diskriminaci v oblasti přístupu ke službám. To ale dle vyjádření veřejného ochránce práv 

neznamená, že by ADZ vyžadoval rovné zacházení za všech okolností.68 V jakých případech je 

tedy rozdělování na základě pohlaví přípustné si pokusíme znázornit na testu proporcionality. 

Držme se stejného příkladu. Podnikatel provozuje sportovní klub a prodává vstupenky na utkání. 

Je oprávněn upravit svoji cenovou nabídku tak, aby osobám z jedné skupiny (osobám jednoho 

pohlaví) byly za návštěvu utkání účtovány nižší ceny než osobám jiným, aby docílil toho, že jeho 

podnik bude navštěvovat více příslušníků jím preferovaného pohlaví? 

V tomto příkladě, před tím, než se přistoupí k testu diskriminace, lze legitimní cíl najít snáz než 

v případě minulém. Téměř na všech sportovních utkáních si lze v poměru zastoupení mužů a žen 

v hledišti všimnout převahy mužů. Legitimním cílem zvýhodnění jedné skupiny (jednoho pohlaví) 

by tak v tomto případě mohla být jednak snaha podnikatele zaujmout nové zákazníky (a dosahovat 

tak většího zisku), stejně jako snaha motivovat ženy, aby se zajímaly o věci, které jsou dle 

obecného mínění společnosti spíše „chlapskou záležitostí“. 

Z hlediska vhodnosti toto opatření projde zcela jednoznačně. Pokud se ženám stanoví nižší 

(případně žádné) vstupné, dá se předpokládat jejich větší zastoupení v hledišti.   

Kritérium potřebnosti v tomto případě bude rovněž naplněno. Lze si představit jiné prostředky, 

kterými by šlo ženy motivovat k vyšší účasti (např. poskytnutí dárků k nákupu a dalších výhod), 

stále by se ale jednalo o opatření, které zvýhodňuje pouze jednu skupinu. Naopak jako nepřiměřené 

by v určitých případech mohlo být posuzováno poskytnutí vstupu na tyto akce úplně zdarma.  

Poslední kritérium závažnosti staví proti sobě opět svobodu podnikání a zároveň snahu o dosažení 

rovného zastoupení žen na sportovních utkáních na jedné straně a rozdílné zacházení s muži na 

straně druhé. K posouzení kritéria závažnosti (někdy označovaného jako kritérium proporcionality 

 

67 Úmluva OSN o odstranění všech forem diskriminace žen ze dn 18. 12. 1979. 

68 Sborník stanovisek veřejného ochránce práv – Diskriminace, dostupný na 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Diskriminace.pdf . s. 

95. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Sbornik_Diskriminace.pdf
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v užším smyslu) lze využít i ustanovení vylučující diskriminaci podle ADZ.  V § 7 odst. 1 ADZ je 

výslovně zmíněno, že pokud je opatření objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k 

jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, nejedná se o diskriminaci. Dle veřejného ochránce práv 

je podnikatel „oprávněn reagovat na rozdílnou poptávku příslušníků a příslušnic různých skupin 

spotřebitelů a na základě toho stanovit slevy a zvýhodnění pro skupiny, které jsou mezi spotřebiteli 

zastoupeny v menším počtu“69, pokud smyslem tohoto opatření je nalákat spotřebitele na služby, 

které jsou většinou poskytovány jednomu nebo druhému pohlaví. 

(iii) Cenová diskriminace na základě ekonomických možností spotřebitele 

Již z nevšedně formulovaného rozlišovacího důvodu je možno dovodit, že se nejedná o podezřelé 

ani na první pohled zakázané kritérium, které by směřovalo k diskriminaci. Jen těžko si lze 

představit katalog diskriminačních důvodů, který by podobně stanovené kritérium obsahoval.  Pro 

zjednodušení a lepší představu si kritérium „ekonomických možností spotřebitele“ nahradíme 

snadněji pochopitelným „statutem studenta“. Rozdílné zacházení a cenová diskriminace bude 

spočívat v poskytování studentských slev.  

Kritérium statutu studenta aplikujeme na nám již známou situaci. Podnikatel provozuje sportovní 

klub a prodává vstupenky na utkání. Je oprávněn upravit svoji cenovou nabídku tak, aby osobám 

z jedné skupiny (osobám se statutem studenta) byly za návštěvu utkání účtovány nižší ceny než 

osobám jiným, aby docílil toho, že jeho podnik bude navštěvovat více příslušníků vymezené 

skupiny? Legitimním cílem podnikatele v tomto případě bude rovněž rozšíření klientely o 

spotřebitele, kteří by si vstupné za standardní cenu nemohli dovolit, což povede jen k navýšení 

jeho zisku.70Navíc do budoucna je možno očekávat, že takto naučení spotřebitelé budou služby 

využívat, i když už podmínky pro poskytnutí slevy splňovat nebudou. 

Pro tento případ se aplikuje jednoduší test, který musí splňovat pouze první kritérium. Kritérium 

vhodnosti. Dokáže zamýšlené opatření dosáhnout legitimního cíle? Odpověď je jasná – ano 

dokáže. Na tuto situaci lze rovněž aplikovat i jednu z výjimek podle ADZ. Podle § 7 odst. 2 ADZ 

nejsou diskriminační ta opatření, jejichž cílem je nevýhodám vyplývající z příslušnosti osob ke 

 

69 Tamtéž, s. 96. 

70 Stanovisko veřejného ochránce práv k cenovému rozlišování ze dne 13. 9. 2011, sp. zn.: 158/2010/DIS/JKV. 
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skupině předejít nebo je vyrovnat. Plně v souladu s tímto ustanovením je pak poskytnutí slevy, 

která tyto (ekonomické) nevýhody vyrovná, tedy de facto odstraní.71  

 

1.2 Zákonné výjimky 

Pro jasné vymezení toho, co nemůže být považováno za zakázanou diskriminace spotřebitele ze 

strany podnikatele, se zákonodárce v některých případech uchýlil k vyjmenování některých těchto 

situací. Jako příklad zákonného ospravedlnění rozdílného zacházení72 při poskytování zboží a 

služeb lze uvést § 6 odst. 6 ADZ. Odst. 6 sice legitimizuje možnost poskytovat služby za zdánlivě 

diskriminačních podmínek, v tomto případě jen osobám jednoho pohlaví, za situace kdy jsou 

služby poskytovány pouze v oblasti soukromého a rodinného života.73  

Dalším typickým ospravedlnitelným, rozdílným zacházením s určitou skupinou spotřebitelů je 

uvedení zákazu poskytování takové služby / zboží přímo v zákoně. Jedná se tedy o zákonný zákaz, 

při jehož respektování se podnikatel nemůže zachovat diskriminačně.74 Naopak, pokud by tento 

zákon nedodržel, dopouštěl by se přestupku. Jedná se například o zákony zakazující prodej zboží 

spotřebitelům mladším 18 let. Nikoho nenapadne zpochybňovat legitimitu tohoto zákazu.75 

Takovým zákonem je zejména zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek, který zakazuje prodej tabákových výrobků a alkoholu osobám mladším 18 let.76 

Stejnou věkovou hranici stanoví pro prodej některých toxických látek i zákon č. 258/2008 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví.77 Jako poslední příklad je možno uvést i zákon č. 206/2015 Sb., o 

pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, který stanoví tři různé věkové hranice podle stupně 

 

71 Tamtéž. 

72 Autorka v této souvislosti cíleně používá pojem rozdílné zacházení namísto dosud běžně používaného pojmu 

diskriminace. Diskriminace je totiž vždy neospravedlnitelná. 

73 Typicky se může jednat např. o situaci kdy osamělá žena nabízí pronájem pokoje v bytě, kde sama bydlí. 

Podmínka, že hledá pouze spolubydlící ženského pohlaví, je tak plně ospravedlnitelná. Viz BOUČKOVÁ, Pavla. 

Antidiskriminační zákon. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 285. 

74 HULVA, Tomáš. Ochrana spotřebitele. Praha. 2005. 63 s. 

75 Neznamená to, že by ve společnosti panoval jednotný názor na toto věkové omezení, nikdo ho ale nepovažuje za 

diskriminační, protože si je vědom, že určitá hranice omezení je v těchto případech nutná. 

76 § 3 odst. 4, § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb. 

77 § 44a odst. 4 zákona č. 258/2008 Sb. 
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nebezpečí zábavní pyrotechniky.78 V těchto případech se tedy o diskriminaci na základě věku 

nejedná, protože rozlišování je ospravedlněno zákazem vyplývajícím přímo ze zákona.  

 

1.3 Nepřímá diskriminace 

Základním dělením diskriminace podle platného práva je dělení na přímou a nepřímou. Dosud 

jsem se v této práci rozlišování na přímou a nepřímou diskriminaci nezabývala. Definice zmíněné 

v předchozích kapitolách se, co do tohoto rozlišování, vztahovaly vždy k diskriminaci přímé 

(autorka vycházela především ze zákonné definice přímé diskriminace v ADZ). Pro úplnost práce 

je ale nutné zaměřit se i na pojem diskriminace nepřímé. Diskriminace byla doposud podrobena 

analýze bez určení toho, zda se v popisovaném případě jednalo o diskriminaci přímou či nepřímou. 

Pohlížíme-li na diskriminaci jako na výsledek aplikovaného testu diskriminace (skládajícího se ze 

čtyř současně přítomných prvků - prvek srovnatelnosti, důvodu, znevýhodnění a ospravedlnění), 

zjistíme, že dělení na přímou a nepřímou diskriminaci není tak stěžejní. Hlavním rozdíl mezi 

přímou a nepřímou diskriminací je spatřován ve vymezení důvodu, podle kterého se s osobami 

zachází rozdílně.79 O nepřímou diskriminací se jedná v případě, kdy na základě zdánlivě 

neutrálního kritéria je s jednou osobou, která náleží ke skupině osob vymezené dle konkrétního 

diskriminačního důvodu je zacházeno méně výhodně než s jinými osobami, pokud toto rozdílné 

zacházení není odůvodněno legitimním cílem a je přiměřené a nezbytné.80  

Pojem nepřímá diskriminace do českého právního řádu zavedl ADZ při transponování 

antidiskriminačních směrnic. Potírání nepřímé diskriminace mělo původně, dle první 

antidiskriminační směrnice81, zabránit tomu, aby na základě neutrálních požadavků (např. 

požadavek vhodného oděvu) docházelo k rozlišování a znevýhodňování určitých etnických a 

kulturních skupin (na které tento požadavek dopadal nepřiměřeně přísně ve srovnání s jinými).82 

 

78 § 5 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb. 

79 ŠAMÁNEK, Jiří. Antidiskriminační zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. Komentáře (Wolters Kluwer 

ČR). s. 72. 

80 Viz definice dle § 3 odst. 1 ADZ a čl. 2 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 2000/43/ES. 

81 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

82 CHALMERS, Damian. The Mistakes of the Good European?. in  FREDMAN, Sandra (ed.). Discrimination and 

human rights: the case of racism. 2001. s. 246.  
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Postupně se důvody nepřímé diskriminace rozšířily i o všechny ostatní, v ADZ zmíněné, 

diskriminační důvody. V současné době se regulace nepřímé diskriminace objevuje velmi často i 

oblasti diskriminace osob z důvodu zdravotního postižení. Jako příklad poměrně nevšední nepřímé 

diskriminace lze uvést případ, kdy podnikatel umožňoval uzavřít smlouvu pouze osobně a 

neuznával žádnou formu zastoupení. Spotřebitel, který se ze zdravotních důvodů nemohl dostavit 

do provozovny podnikatele osobně, udělil svému zástupci k uzavření smlouvy notářsky ověřenou 

plnou moc. Podnikatel ale odmítl smlouvu s takovýmto zástupcem uzavřít. Dle bulharských 

orgánů veřejné moci se tímto dopustil nepřímé diskriminace na základě zdravotního postižení.83 

Pokud aplikujeme test diskriminace, pro určení diskriminační jednání může být v konkrétních 

případech zcela irelevantní, zda bylo rozlišováno na základě diskriminačního důvodu, ať už přímo 

či nepřímo (tj. na základě zdánlivě neutrálního kritéria, které má ale spojitost se skupinou osob 

vymezenou podle vyjmenovaných diskriminačních důvodů). Test diskriminace se, na rozdíl od 

nepřímé diskriminace, může plně oprostit od diskriminačních důvodů stanovených v taxativních 

výčtech.  Naopak užívat test diskriminace se zdá mnohdy i příhodnější. Ke zjištění, že zdaleka ne 

veškerá rozdílná zacházení, i přestože vycházejí z uvedených diskriminačních důvodů, nemusí 

znamenat diskriminaci, dospěl i ESLP.84 O diskriminaci se jedná, až v případě kdy rozdílné 

zacházení nemá „objective and reasonable justification“85 (tzn. je naplněno negativní kritérium 

ospravedlnění, poslední bod testu diskriminace).  

Učebnicovým příkladem nepřímé diskriminace v kontextu poskytování zboží a služeb je vyvěšení 

cedule s nápisem „Zákaz vstupu se psy“ na dveře restaurace. Tento požadavek se na první pohled 

může jevit jako zcela legitimní, tím spíše v případě, kdy na restaurační zařízení jsou kladeny 

vysoké hygienické nároky. Ale účinek tohoto zdánlivě neutrálního kritéria – rozlišování dle toho, 

zda někdo navštěvuje restaurace se psem či bez něj, se bude do práv různých osob promítat různě. 

Do něčích práv nezasáhne takřka vůbec – spotřebitelé bez psa. Důsledek pro spotřebitele, kteří psa 

mají, bude taktéž minimální – stále mohou restauraci navštívit, avšak bez psa. Dopad na 

 

83 European equality law review: European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. 

European equality law review: European network of legal experts in gender equality and non-discrimination 

[online]. 2019 [cit. 2019-11-04]. s. 80. 

84 FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Přeložila Tereza Kodíčková. Praha. Multikulturní centrum Praha. 

2007. s. 112. 

85Rozsudky ESLP Marckx v. Belgium ze dne 13. 6. 1979, odst. 33; Belgický jazykový případ ze dne 23.7.1968, odst. 

10 
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spotřebitele, kteří spadají do skupiny rozlišované podle (v ADZ zmíněného) diskriminačního 

důvodu zdravotního postižení, ale bude naprosto markantní. Při neumožnění vstupu do restaurace 

s jejich vodícími psy jim bude znemožněno konzumování celé služby, a tím pádem budou de facto 

diskriminováni právě z důvodu nutnosti využívat vodícího psa, tedy z důvodu zdravotního 

postižení. 

Podobnou optikou bylo nahlíženo i na případ řešený veřejným ochráncem práv. Spotřebitelka se 

v podané stížnosti domáhala určení toho, že zákaz vstupu do prodejny s kočárkem je 

diskriminační. Veřejný ochránce práv ve svém stanovisku86 vyjádřil názor, že v důsledku tohoto 

zákazu jsou osoby pečující o dítě znevýhodněny, protože jim je zcela odepřeno využití takové 

služby. Důvod rozlišování osob podle toho, zda pečují o dítě, by tak mohl naplnit znaky nepřímé 

diskriminace z důvodu pohlaví.   

V tomto případě se podnikatel bránil argumentací založenou na zajištění bezpečnosti ostatních 

spotřebitelů. Svůj postoj zdůvodňoval tím, že vzhledem k malým rozměrům prodejny může 

kočárek zcela znemožnit průchod ostatním zákazníkům, případně o kočárek mohou ostatní 

zákazníci zakopnout a způsobit si tak úraz. Tento argument byl posouzen jako legitimní cíl, avšak 

dle názoru veřejného ochránce práv šlo tohoto cíle (tedy bezpečnosti ostatních zákazníků) 

dosáhnout i mírnějšími prostředky.  

Podnikatele tak v tomto případě neospravedlňovalo ani to, že jeho důvody pro rozdílné zacházení 

(zákaz vstupu pro určité osoby) byly vedeny vyšším dobrem a v žádném případě nebyly založeny 

na nenávisti k dětem, případně k jejich rodičům. Pokud vycházíme z názoru, který předestřel 

ESLP, že pro určení, zda se jedná o diskriminaci (přímou či nepřímou), není důležitý úmysl (či 

dokonce ani zavinění) diskriminujícího.87 

Při dokazování jak přímé, tak nepřímé diskriminace není z pohledu Evropského soudu pro lidská 

práva významný úmysl osoby, která vyčleňování provádí, nýbrž pouze skutečnost, zda došlo 

k diskriminaci z některého ze zakázaných důvodů. K prokázání diskriminace tedy není zapotřebí 

prokázat diskriminační úmysl či jakoukoli podobu zavinění. Stejnou optikou nepřímou 

diskriminaci prozatím pohlížel i NSS88. Nakolik bude tento výklad ovlivněn aktuálním Nálezem, 

se můžeme jen domnívat. Ústavní soud se totiž od tohoto pojetí diskriminace, ve kterém úmysl 

 

86 Stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 17. 8. 2017, sp. zn. 6899/2015/VOP. 

87 Viz rozsudek ESLP Abdulaziz, Cabales a Balkandali proti Spojenému království ze dne 28. 5. 1985. 

88 Viz např. Rozsudek NSS ze dne 19. 7. 2018, sp. zn. 7 As 190/2017-18. 
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diskriminujícího nehraje roli, odklonil směrem k pojetí diskriminace, kde je vyžadováno, aby byla 

založena na nenávistném, zjevně svévolném důvodu, který zasahuje do důstojnosti člověka 

(spotřebitele).89 Takový názor je v odborných kruzích spíše výjimečný90. Názor, že by mělo být 

rozdílné zacházení se spotřebitelem považováno za nelegální diskriminaci pouze, pokud je pro 

podnikatele ekonomicky nevýhodné a zároveň založené na některém ze zažitých společenských 

předsudků, sdílí např. Becker.91 Pokud se tedy podnikatel rozhodne určité skupině spotřebitelů 

neposkytovat služby, a toto rozhodnutí mu sníží zisk, dle tohoto pojetí by takové jednání nemělo 

být považováno za diskriminační, pokud by tak činil z jiných důvodů, než jsou důvody obecně 

morálně špatné. 

 

1.4 Právní rámec diskriminace  

Bylo by mylné se domnívat, že zákaz diskriminace spotřebitele by byl obsažen pouze v jednom 

právním předpise. Stejně jako celý koncept ochrany spotřebitele prostupuje komplexně celým 

právním řádem92, zákaz diskriminace spotřebitele není výjimkou. V současnosti je zákaz 

diskriminace spotřebitele upraven na několika úrovních v rámci celého českého právního řádu a 

na několika úrovních evropského práva. Princip zákazu diskriminace se objevuje jak na poli 

veřejného práva, tak i ve sféře práva soukromého. Obě dvě pojetí sledují stejný účel – tedy široce 

chápanou ochranu spotřebitele. Aby byl tento účel efektivně naplňován, je třeba využívat nástroje 

jak veřejného, tak soukromého práva. Hlavními zákony, které diskriminaci spotřebitele, řeší je 

zákon č. 634, 1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále také jako „ZOS)“ a zákon č. 198/2009 Sb., o 

rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (dále také jako „ADZ“) 

Ve sféře veřejného práva je to především nástroj správního dohledu spojený se sankcemi pro 

konkrétní podnikatele, kteří se dopustí porušení povinností podle ZOS. Je tedy ve veřejném zájmu, 

aby podnikatelé obecně spotřebitele nediskriminovali. Tento veřejný zájem je spatřován 

 

89 Bod 30 Nálezu. 

90 YINGER, John. Evidence on Discrimination in Consumer Markets. The Journal of Economic 

Perspectives [online]. 1998, s. 25 

91 BECKER, Gary S. The evidence against banks doesn't prove bias. Business Week, 1993. 

92 HULVA, Tomáš. Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky: otázky a odpovědi: vzory smluv, podání a 

korespondence. Praha, 2006 s. 16 
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především v ochraně spotřebitele jako slabší strany, což přispívá k celkovému zdravému 

fungováním trhu93. Naopak soukromoprávní pojetí, stejně jako celé soukromé právo, cílí na úpravu 

konkrétních individuálních vztahů, tedy vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem, který se cítí 

být diskriminován.  

Zatímco veřejnoprávní úprava reaguje z velké části na porušování povinností podnikatele, aniž by 

zde muselo k jakékoliv reálné újmě konkrétního spotřebitele dojít, soukromoprávní úprava řeší 

naopak pouze případy, kde spotřebitel diskriminaci pociťoval jako osobní újmu a žádá tak její 

náhradu. Jednotlivci ADZ poskytuje především právo žádat, aby bylo od diskriminace upuštěno, 

aby byly odstraněny její následky a dále právo žádat přiměřené zadostiučinění, případně právo na 

náhradu nemajetkové újmy, byla-li způsobena.94 

1.4.1 Lidskoprávní omezení 

Zákaz diskriminace spotřebitele je jako součást obecného principu rovnosti a zákazu diskriminace 

zakotven v ústavních a mezinárodních předpisech týkajících se lidských práv.95 Již dle 

systematického řazení článků v Listině základních práv a svobod si nelze nevšimnout, že princip 

rovnosti a zákaz diskriminace má mezi základními lidskými právy privilegované místo. Obecný 

zákaz diskriminace nalezneme v čl. 3 odst. 1 LZPS96. Takto stanovený zákaz diskriminace ale cílí 

především na poskytování ochrany před diskriminací v oblasti základních lidských práv. Stejnou 

optikou nahlíží na zákaz diskriminace i čl. 14 EÚLP.97 Ústavněprávní zakotvení principu zákazu 

diskriminace (spotřebitele) lze nalézt rovněž i v první větě čl. 1 LZPS, kde je vyjádřen princip 

rovnosti v právech a rovnosti v důstojnosti.  Lze se domnívat, že právo na poskytnutí služby nebo 

zboží nelze jednoduše podřazovat pod základní lidská práva, tudíž přímá aplikace čl. 3 odst. 1 

 

93 Studie z roku 2014 s názvem Aspekty ochrany spotřebitele v oblasti finančních služeb, 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-

IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf, s. 13 

94 Jak vyplývá z § 10 odst. 1 a 2 ADZ 

95 MCCRUDDEN, Christopher and Haris KOUNTOUROS, 2007. Human rights and European equality law. In: 

Helen MEENAN, ed. Equality Law in an Enlarged European Union: Understanding the Article 13 Directives 

[online]. s 75. 

96Čl. 3 odst. 1 LZPS „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.“ 

97 Viz Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva: zákaz diskriminace / sestavila Eva Hubálková. 2013. 

s. 10. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/507463/IPOL-IMCO_ET(2014)507463_EN.pdf
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LZPS by v této oblasti mohla být problematická (což se ovšem netýká aplikace v tomto odstavci 

demonstrativně vyjmenovaných diskriminačních důvodů). Přesto, pokud by někomu bylo 

poskytnutí služby či prodej zboží, které jsou nabízeny veřejně, odepřeno bez legitimního 

zdůvodnění (či mu poskytnutí takové služby bude bezdůvodně ztíženo)98, mohlo by dojít k zásahu 

do důstojnosti člověka, a tím k porušení principu rovnosti, který je výslovně tímto článkem 

chráněn.  

Speciálním článkem Listiny, který zakazuje diskriminaci z důvodu příslušnosti k národnostním a 

etnickým menšinám je čl. 24, který říká, že příslušnost k takové menšině nesmí být nikomu na 

újmu. Za újmu by se z hlediska spotřebitele jistě dalo považovat i to, že někomu bylo odepřeno 

poskytnutí služby či dodáno zboží za horších podmínek než někomu, kdo k takové menšině 

nepřísluší. 

Základní lidská práva zakotvená na ústavní úrovni se ze své podstaty přímo aplikují jen ve vztahu 

jednotlivec a stát (tzv. vertikální vztahy). Vychází se z představy, že omezení vyplývající ze 

základních práv zavazují pouze orgány veřejné moci.99  K tomu, aby se mohl jednotlivec přímo 

domáhat ochrany svých ústavně stanovených práv vůči jiné osobě na horizontální úrovni, však 

chybělo bližší pojítko – tedy zakotvení zákazu diskriminace i na podústavní úrovni. Do doby přijetí 

ADZ (respektive konkrétně v případě spotřebitelů do doby přijetí ZOS) působila základní lidská 

práva zákazu diskriminace a rovnosti v horizontálních vztazích pouze nepřímo a ovlivňovala tak 

pouze výklad takových právních vztahů (který prováděly soudy či jiné orgány veřejné moci až 

v případě konkrétního sporu). Ústavní soud tento nepřímý horizontální účinek ve svých nálezech 

poeticky označuje jako prozařování základních lidských práv do právního řádu.100  

Situaci nepřímého horizontálního účinku lze demonstrovat na smyšleném případu, kdy 

spotřebitelce nebyl umožněn vstup do restauračního zařízení, jen proto, že byla žena. Do doby 

přijetí podústavních norem přímo zakazujících diskriminaci spotřebitele by se sama mohla bránit 

využitím obecných institutů občanského zákoníku – např. žalobou na ochranu osobnosti. 

V takovém případě by musela prokázat101, že tím, že byla diskriminována na základě pohlaví, bylo 

 

98 Ústavní soudce Ludvík David ve svém disentu k Nálezu poukázal na to, že pokud byl spotřebitel nucen vyjádřit 

svůj politický názor ke zdůraznění protestu podnikatele, stal se tak pouhým objektem akce jiného a je tak 

v sázce zásah do lidské důstojnosti. Bod III. Disentujícího stanoviska k Nálezu 

99 BOBEK, Michal, Pavla BOUČKOVÁ a Zdeněk KÜHN, ed. Rovnost a diskriminace. 2007. s. 117 

100 Např. nálezy ÚS sp. zn. III. ÚS 139/98 ze dne 24. 9. 1998 a nález sp. zn. I. ÚS 185/04 ze dne 14. 7. 2004 

101 Pro tento ilustrativní případ není v úvahu brána otázka obráceného důkazního břemene 
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zasaženo do práva na ochranu její osobnosti. V případě úspěchu mohla žádat, aby bylo od těchto 

zásahů upuštěno, aby byly odstraněny následky a aby jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. 

Případně jí mohla být přiznána i náhrada nemajetkové újmy102. Bylo by až úlohou soudu, 

rozhodujícího tento spor, aby při výkladu zohlednil ústavně zakotvený zákaz diskriminace. 103 

Podnikateli, který se zachoval takto diskriminačním způsobem, by ale žádná jiná sankce (např. 

pokuta) než výše vyjmenovaná náhrada újmy nehrozila. 

Jak se vyjadřují autoři v komentáři k Antidiskriminačnímu zákonu104, hlavní rozdíl nepřímé 

aplikace základních práv v soukromoprávních vztazích oproti aplikaci přímé je spatřován 

především v tom, že v prvním případě základní práva pouze ovlivňují význam podústavních norem 

během jejich výkladu soudem, ale nedají se aplikovat přímo. Základní práva se tak do 

horizontálních právních vztahů dostávají zprostředkovaně, což se dá pozorovat na výskytu 

neurčitých právních pojmů v soukromoprávních předpisech, které se bez určitého 

(ústavněkonformního) výkladu neobejdou.105 Nový občanský zákoník už v ale v § 2 zmiňuje ono 

„prozařování“ základních práv, když přímo vyžaduje, aby všechna ustanovení soukromého práva 

byla vykládána ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavním pořádkem.106 

S přijetím ADZ základní lidské právo nebýt diskriminován začalo hrát hlavní roli i ve všech 

horizontálních právních vztazích regulovaných tímto zákonem (oblast působnosti je vymezená 

hned v § 1 odst. 1 ADZ). Jednotlivci tak vzniklo právo nebýt diskriminován na zákonné úrovni i 

v horizontálních vztazích a zároveň dostal možnost se přímo domáhat ochrany proti zásahu do 

tohoto práva. Nástrojem ochrany v tomto případě bude především žaloba podle § 10 ADZ.  

Ve výše popsané ilustrační situaci by se tak na vztah mezi spotřebitelkou a podnikatelem 

provozujícím restauraci přímo aplikovala ustanovení ADZ, která přímo zakazují diskriminaci na 

 

102 Podle § 13 odst. 1 zákona č. 40/1964, občanský zákoník 

103 Jako příklad nepřímého účinku ústavních norem v praxi lze uvést reálnou kauzu z roku 2001, u která by se 

z dnešního pohledu jednalo o diskriminaci spotřebitele. Spotřebitel podal žalobu na ochranu osobnosti poté, co 

podnikatel umístil ke vstupu do své restaurace baseballovou pálku s nápisem „Na cikány“, protože se tím cítil 

ohrožen. Obecné soudy ve všech stupních tuto žalobu zamítly. Až ÚS ve svém nálezu ze dne 13. 1. 2010 sp. 

zn. II. ÚS 1174/09 rozhodl, že se o diskriminaci skutečně jednalo, protože obava spotřebitele byla v tomto 

případě důvodná.  

104 BOUČKOVÁ, Pavla. Antidiskriminační zákon: komentář. Vydání druhé. V Praze: C.H. Beck, 2016. s. 25 

105 Těmito pojmy jsou např. dobré mravy, lidská důstojnost, svoboda člověka, ochrana soukromí 

106 § 2 odst. 1 OZ 
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základě pohlaví při poskytování služeb. Spotřebitelka by se tak mohla domáhat ochrany svého 

práva nebýt diskriminován přímo, a nejen v souvislosti s obecnou úpravou práva na ochranu 

osobnosti. Zároveň by podnikatel, na kterého dopadá úprava zákazu diskriminace zakotvená 

v ZOS, mohl být odpovědný za spáchání přestupku podle toho zákona a případně povinen podrobit 

se správnímu řízení vedeném Českou obchodní inspekcí.  

Na ostatní oblasti, na které se působnost upravená v ADZ nevztahuje, případně i na diskriminaci 

z jiných, než ze zmíněných důvodů je stále možno aplikovat ustanovení na ochranu osobnosti 

podle občanského zákoníku.107 V tomto případě se ale bude jednat už jen o nepřímý účinek 

základních práv promítnutý do horizontálních vztahů. 

 

1.4.2 Antidiskriminační zákon 

Jak již bylo zmíněno, na zákaz diskriminace spotřebitele se od 1. září 2009 vztahuje rovněž i 

antidiskriminační zákon. Zákaz diskriminace spotřebitele lze podřadit pod znění § 1 odst. 1 písm. 

j) ADZ, tedy že: „zákon … blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve 

věcech přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich 

poskytování.“. 108 Jeho hlavním účelem je regulovat zákaz diskriminace v horizontálních právních 

vztazích, tedy v právních vztazích, v nichž mají subjekty rovné postavení. ADZ ze své podstaty 

sleduje jiný cíl než ZOS. 

S účinností ADZ byla do českého právního řádu promítnuta antidiskriminační koncepce Evropské 

unie.109 Tato koncepce byla vyjádřena především tzv. antidiskriminačními směrnicemi.110 Český 

zákonodárce se rozhodl zvolit cestu přijetí jednoho antidiskriminačního předpisu, který bude 

upravovat všechny oblasti, které pokrývají směrnice, oproti možnosti novelizovat jednotlivé 

zákony a k nim zavádět zvláštní zákazy diskriminace.111 V § 1 odst. 1 ADZ zákonodárce poskytl 

 

107 § 82 odst. 1 OZ 

108 § 2 odst. 1  ADZ 

109 KLÍMA, Karel. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 

2015. Právní monografie (Wolters Kluwer ČR). s. 22. 

110 Např. směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami 

bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se 

zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování 

111 Důvodová zpráva k ADZ dostupná na www.psp.cz 
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taxativní výčet oblastí práva, na které se tento zákon vztahuje. Takto byl do českého právního řádu 

vedle zákazu diskriminace v pracovní vztazích, přístupu ke zdravotní péči a dalších, nově vtělen i 

zákaz diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb.112 Nelze se domnívat, že by před 

přijetím ADZ byla v českém právním řádu diskriminace spotřebitele dovolená (stejně tak, jako 

nebyla právem dovolená diskriminace na poli pracovního práva či diskriminace v oblasti 

sociálního zabezpečení apod.)113, od účinnosti ADZ je ale posílena právní pozice toho, kdo se cítí 

být diskriminován v těchto oblastech. Nejvyšší správní soud v jednom ze svých rozsudků popsal 

dopad přijetí ADZ hlavně jako „zdůrazněním práva nebýt diskriminován a poskytnutí právní 

ochrany oběti diskriminace“114. Nyní má oběť diskriminace možnost se domáhat svého 

konkrétního a jasně stanoveného práva nebýt diskriminován podle antidiskriminačního zákona a 

nemusí tak již činit zprostředkovaně přes aplikaci ústavně právních předpisů zakotvující rovnost a 

zákaz diskriminace do běžných horizontálních právních vztahů.  

ADZ rovněž obsahuje i výčet diskriminačních důvodů. Diskriminačními důvody se myslí kritéria, 

na základě kterých by nemělo docházet k rozlišování, a pokud k takovému rozlišování dochází, 

považuje se toto rozlišení za podezřelé a hodné přezkoumání z antidiskriminačního hlediska. ADZ 

poskytuje celkem deset těchto kritérií a jedno zvláštní kritérium státní příslušnosti, které se ale 

uplatňuje jen ve zvláštních právních vztazích.115 

 

1.4.3 Zákon o ochraně spotřebitele 

Stěžejním předpisem pro právní úpravu zákazu diskriminace spotřebitele v oblasti veřejného práva 

zůstává nadále ZOS. 

V českém právním řádu se výslovný princip zákazu diskriminace spotřebitele začal objevovat na 

počátku 90. let 20. století v souvislosti s přechodem k tržnímu hospodářství. Stěžejním zákonem 

byl (a stále je) zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).  Znění tehdy 

 

112 § 1 písm. j) ADZ 

113 Jak je vidno z rozhodovací praxe českých soudů, včetně ústavního viz např. nález Ústavního soudu sp. zn II. ÚS 

1609/08 ze dne 30. 4. 2009 a nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/04 ze dne 6. 6. 2006 

114 Bod 12, rozsudku NSS ze dne 16.8.2017, sp. zn. 2 As 338/2016 – 27. 

115 Jedná se o právní vztahy, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu 

pracovníků, tedy například Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o 

volném pohybu pracovníků uvnitř Unie. 
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účinného § 6 ZOS nazvaného „Zákaz diskriminace spotřebitele“ výslovně zakazovalo podnikateli 

„… odmítnout prodat spotřebiteli výrobky, které má vystaveny nebo jinak připraveny k prodeji, 

anebo odmítnout poskytnutí služby, které je v jeho provozních možnostech. …“116. Zákaz 

diskriminace spotřebitele byl především vnímán jako vymýcení tzv. podpultového prodeje zboží, 

který přetrvával z dob minulého režimu. Tento koncept zakotvení zákazu diskriminace spotřebitele 

se ale v postupně rozvíjejícím se tržním hospodářství ukázal jako nedostatečný, respektive spíše 

nevhodný. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 104/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 

634/1992 Sb., hovoří o tom, že „… záležitosti uvedené v tomto ustanovení jsou věcí 

podnikatelského rizika. Ve fungujícím tržním hospodářství by tyto zásady měly platit obecně, aniž 

by byly zakotveny v právním předpise…“117 Rovněž poukazovala na to, že podobné zákazy nejsou 

nikde v Evropě ani v EU obvyklé a navrhovala tak úplné vypuštění celého § 6.118 K úplnému 

zrušení § 6 ZOS nakonec nedošlo, byl však významně obsahově novelizován. Nově zakazoval 

jednání podnikatele při poskytování zboží a služeb v rozporu s dobrými mravy a jako příklad 

tohoto jednání byla zmíněna diskriminace spotřebitele. 119 Kvasnicová tento posun a zakotvení 

korektivu dobrých mravů vnímá jako přechod od zákazu diskriminace hospodářské směrem 

k diskriminaci lidskoprávní (důstojnostní).120 V této době bylo velmi aktuálním tématem 

v souvislosti s diskriminací spotřebitele cenová diskriminace cizinců, která ale byla většinou 

obecně akceptována s odůvodněním na rozdílnou cenovou úrovní České republiky a zahraničí a 

„nesouladem měnového kursu s paritou kupní síly“121. Od roku 2008 je v účinnosti znění § 6 ZOS, 

ze kterého byly dobré mravy úplně vypuštěny, a bylo tak zredukováno pouze na obecný zákaz 

diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb bez specifikace jakýchkoliv hodnotových 

korektivů. Takto široké zakotvení diskriminace však v praxi způsobovalo časté výkladové a 

aplikační problémy (viz dále). 

Ustanovení § 6 ZOS v současné době zní následovně „Prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo 

poskytování služeb spotřebitele diskriminovat.“  Stručné znění § 6 na první pohled nedává 

 

116 § 6, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele ve znění účinném do 30. 6. 1995 

117 Důvodová zpráva k zákonu č. 104/1995 Sb., dostupná na www.psp.cz 

118 Tamtéž. 

119 Znění § 6 účinné od 1. 7. 1995 „Prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování služeb chovat v rozporu s 

dobrými mravy, zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat.“ 

120 KVASNICOVÁ, Jana. Diskriminace spotřebitele v českém právu. Soudní rozhledy. 2012, č. 6, s. 201-208 

121 HARTMANOVÁ, Hedvika, HRDINA, Pavel. Diskriminace cizinců v České republice - problematika dvojích 

cen. Právní rozhledy. 1998, č. 9, s. 452 - 456 

http://www.psp.cz/
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podnikatelům moc prostoru pro jakékoliv rozlišování spotřebitelů. Nezmiňuje žádné diskriminační 

důvody, a to ani demonstrativním výčtem, ani neposkytuje žádné přípustné výjimky. Aby k vůbec 

nějaké diskriminace dojít mohlo, je nutné nějakým způsobem vymezit diskriminační důvody. 

Nejpříhodnějším řešením pro výklad § 6 ZOS se zdálo být využití výčtu důvodů uvedených 

v antidiskriminačním zákoně.  

Zákaz diskriminace spotřebitele je speciálně zmíněn i ve zvláštních zákonech pro jednotlivé oblasti 

trhu. Konkrétně se jedná o oblasti energetiky122, telekomunikací123 a poštovních služeb124. 

 

1.4.4 Zákon o ochraně hospodářské soutěže 

Zákaz diskriminace spotřebitele v sobě obsahuje také zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně 

hospodářské soutěže. V § 11 je jako příklad (zakázaného) zneužívaní dominantního postavení 

zmíněno i uplatňování rozdílných podmínek při srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům 

trhu, pokud tyto rozdílné podmínky účastníky trhu nějakým způsobem znevýhodňují.125 

Účastníkem trhu se rozumí i spotřebitel. V ustanovení § 11 nikde pojem diskriminace výslovně 

zmíněn není, přesto je možné ji pod popis takové činnosti podřadit. ZOHS, ze své podstaty, míří 

na ochranu hospodářské soutěže jako celku, proto se takto stanovený zákaz diskriminace bude 

vztahovat pouze na soutěžitele (podnikatele) s dominantním postavením na trhu. Podnikatel, který 

nemá toto postavení, se nemůže dopustit jeho zneužití a nemůže tak zásadním způsobem ovlivnit 

hospodářskou soutěž. I takový podnikatel ale bude nadále omezen zákazem diskriminace 

spotřebitele vyplývajícího z jiných právních předpisů. Uplatňování rozdílných podmínek se bude 

nejčastěji projevovat v podobě tzv. cenové diskriminace, tedy uplatňování různých cenových 

podmínek pro různé účastníky trhu (spotřebitele). Ne každá cenová diskriminace ale bude 

spotřebitelům v souhrnu působit újmu, ne každé uplatňování rozdílných podmínek tedy bude tímto 

ustanovením zakázáno. Z ekonomického pohledu by prostý zákaz uplatňování rozdílných cen vedl 

k celkově neefektivním výstupům a mohl by (paradoxně) vést i k dalšímu posilování 

 

122 Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon. 

123 Zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích. 

124 Zákon č. č. 29/2000 Sb., zákon o poštovních službách. 

125 § 11 odst. 1 písm. c) ZOHS 
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dominantního postavení podnikatele.126 Z reportu EAGCP z roku 2005127 naopak dokonce vyplývá 

závěr, že cenová diskriminace může ve výsledku sloužit ku prospěchu všem spotřebitelů. 

Nastavení různých cen pro různé skupiny zákazníků povede k tomu, že si někteří spotřebitelé 

budou moci dovolit zboží či služby, které by pro ně při jednotně stanovených cenách byly 

nedostupné.128 

1.4.5 Evropské právo primární 

Jedním z nejdůležitějších pramenů práva na ochranu spotřebitele obecně je především právo 

evropské, a to jak právo primární, tak právo sekundární.129 

Základním předpokladem pro zakotvení zákazu diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a 

služeb v evropském právu je článek 26 SFEU, který zavádí volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a 

osob. Na základě tohoto článku, případně pak jednotlivých článků tyto čtyři základní svobody 

rozvíjejících130, jsou zakázána veškerá s vnitřním trhem neslučitelná omezení volného pohybu. 

Diskriminace spotřebitele možná nepatří mezi úplně typická omezení, na která tento článek 

primárně cílí, nicméně ve výsledku diskriminace spotřebitele volný pohyb zboží a služeb 

negativně ovlivnit může, je tedy s tímto článkem a se zněním SFEU neslučitelná. 

Podkladový rámec zákazu diskriminace je zakotven v čl. 10 SFEU131. Unie na sebe bere závazek 

potírat diskriminaci z vyjmenovaných důvodů při provádění svých politik a činností.  

Obecný zákaz diskriminace byl převzat i do Listiny základních práv EU. První odstavec článku 21 

LZPEU nám říká, že se zakazuje „… jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, 

barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání 

 

126 KINDL, Jiří, MUNKOVÁ, Jindřiška. § 11 []. In: KINDL, Jiří, MUNKOVÁ, Jindřiška. Zákon o ochraně 

hospodářské soutěže. 3. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, s. 201. 

127 „An economic approach to Article 82“, červenec 2005, dostupný na 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/eagcp_july_21_05.pdf (navštíveno 4.11 2019), s. 33 

128 BEJČEK, J. Cenová diskriminace a tzv. dvojí ceny v evropském a českém kontextu. Právní fórum, 2008, č. 5, s. 

181. 

129 VEČEŘA, Jiří. Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně úpravy podle nového 

občanského zákoníku 2014). 2013. s. 24 

130 Např. čl. 56 SFEU týkající se volného pohybu služeb. 

131Znění čl. 10 SFEU: „Při vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.“. 
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nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní 

menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.“132 Obsahuje tedy 

poměrně široký výčet diskriminačních důvodů. Nicméně i přesto tento výčet není uzavřený, ale 

pouze demonstrativní. Druhý odstavec se speciálně vymezuje proti jakékoliv diskriminaci na 

základě státní příslušnosti v oblasti působnosti Smluv.133  

Diskriminace na základě státní příslušnosti je konkrétněji zmíněna a detailněji upravena v čl. 18 

SFEU. SFEU vyslovuje požadavek na absolutní zákaz diskriminace občanů EU na základě 

příslušnosti k různým členským státům v rámci použití Smluv. Takto vymezený požadavek zákazu 

diskriminace (vzhledem k jeho zakotvení v primárním právu ho lze na právní vztahy mezi 

jednotlivci aplikovat přímo134, zavazuje všechny osoby (včetně osob právnických) se sídlem nebo 

bydlištěm na území EU, aby se v jakýchkoliv (horizontálních) právních vztazích nedopouštěly 

diskriminace na základě státní příslušnosti. V následujícím článku 19 je vyjádřen základ pro 

antidiskriminační legislativu EU v podobě oprávnění Rady přijímat opatření k boji proti 

diskriminaci i z dalších vyjmenovaných důvodů. 

Diskriminace spotřebitele je výslovně zmíněna v čl. 40 SFEU, ve kterém je upravena organizace 

trhů. Článek stanovuje požadavek omezení zemědělských trhu pouze co pro dosažení cílů 

zemědělské politiky stanovených touto smlouvou a s požadavkem vyloučení diskriminace mezi 

výrobci a spotřebiteli uvnitř EU.  

 

1.4.6 Evropské právo sekundární 

Zákaz diskriminace spotřebitele je v sekundárním právu EU promítnut především skrze 

antidiskriminační směrnice (viz výše), které zakazují diskriminaci při přístupu ke zboží a službám, 

pokud jsou nabízeny veřejně. Antidiskriminační směrnice ale nejsou jediné, které tuto 

problematiku upravují. Významnou směrnici je i směrnice o službách na vnitřním trhu135. V čl. 20 

této směrnice je členským státům uložen požadavek zajistit, aby příjemci služeb – tedy spotřebitelé 

– nebyli diskriminováni na základě své státní příslušnosti nebo místa bydliště. Do českého 

 

132 Čl. 21 LZPEU. 

133 Jedná se o smlouvy SFEU a SEU. 

134 Jak bylo dovozeno ESD již v 60. letech v rozsudku Van Gend en Loos (1962). 

135 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu. 
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právního řádu byla tato směrnice promítnuta vlastním zákonem č. 222/2009 Sb. o volném pohybu 

služeb. 

V kontextu diskriminace spotřebitele je státní příslušnost jako diskriminační důvod stále 

aktuálnější. To lze vidět například na činnostech evropských institucí, které si kladou za cíl 

odstraňování nerovností mezi spotřebiteli z různých členských států. Zatím posledním 

významným legislativním počinem bylo nařízení o geo-blockingu.136   

Nařízení o geo-blockingu zvlášť zakazuje diskriminaci spotřebitelů na základě státní příslušnosti 

v oblasti e-commerce. Přestože, již po přijetí, respektive implementování směrnice o službách na 

vnitřním trhu mělo být těmto problémům s poskytováním služeb zamezeno, ve většině členských 

státech se tak nestalo.137 Nutnost přijetí tohoto nařízení ověřovala Evropská komise průzkumem 

mezi spotřebiteli. V průzkumu z roku 2016 bylo zjištěno, že téměř 90 % dotázaných se již někdy 

s geo-blockingem při nakupování v e-shopech primárně určených pro jiný členský stát setkalo.138  

V současné době bylo možné zaznamenat i drobné legislativní kroky v oblasti dvojí kvality 

potravin v EU, která rovněž úzce souvisejí s diskriminací spotřebitele na základě státní 

příslušnosti. Na dvojí kvalitu potravin v EU bylo spotřebiteli upozorňováno již od roku 2011139 a 

během několika let se toto téma dostalo až do Evropského parlamentu. V letošním roce byla v EP 

projednávána směrnice o nekalých obchodních praktikách. V pozměňovacím návrhu, o kterém EP 

hlasoval, byla dvojí kvalita potravin zařazena mezi nekalé obchodní praktiky. Návrh v této podobě 

ale neprošel.140 Nicméně bylo docíleno toho, že Evropské komise na sebe vzala závazek hodnocení 

aktuálního stavu dvojí kvality, aby mohla případně navrhnout zařazení dvojí kvality mezi nekalé 

 

136 Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného 

zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě 

usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 

2009/22/ES. 

137NEŠPŮREK, Robert, 2017. Geo-blocking: Budeme si všichni rovni?. In: pravniprostor.cz [online]. 29.3 [cit. 5. 7. 

2019]. Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/geo-blocking-budeme-si-vsichni-rovni. 

138 Analysis of part of the public consultation on geo-blocking, dostupná na 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15933 

139 Viz https://www.dtest.cz/kampane/dvoji-kvalita/vyvoj-kauzy 

140 Směrnice byla nakonec přijata ve znění ze dne 17. dubna 2019 pod číslem 2019/633. 

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/geo-blocking-budeme-si-vsichni-rovni
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=15933
https://www.dtest.cz/kampane/dvoji-kvalita/vyvoj-kauzy
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obchodní praktiky.141 V nejbližších letech lze očekávat další legislativní kroky, které této 

diferenciaci zabrání.142 

 

1.5 Způsoby ochrany spotřebitele před diskriminací 

Spotřebitel, který byl vystaven diskriminaci při poskytování zboží a služeb, může využít několik 

právních nástrojů, jak se této diskriminaci bránit. Právní obranou proti diskriminaci je myšleno 

především její zamezení, náhrada újmy způsobené takovým chování, v širším smyslu lze za obranu 

proti diskriminaci považovat i správní sankce, které podnikatele za porušení jemu uložených 

povinností postihnou. Vedle využití právních institutů se ale jako (často mnohem) efektivnější zdá 

podniknout i kroky mimoprávní. Velmi účinná může být pouhá medializace kauzy či jen prostý 

tržní bojkot takového podnikatele. V následujících odstavcích se zaměřím pouze na právní 

nástroje, a to nástroje zvlášť z oblasti soukromého a veřejného práva. 

 

1.5.1 Antidiskriminační žaloba 

Jak bylo zmíněno výše, nejdůležitějším předpisem, kterým je upraven zákaz diskriminace 

spotřebitele v soukromoprávní oblasti, je ADZ. Každý spotřebitel má podle tohoto zákona právo 

na rovné zacházení a právo nebýt diskriminován v oblasti přístupu ke zboží a službám.143 Každému 

spotřebiteli je rovněž přiznáno právo se následně obrátit na soud, dojde-li k porušení těchto jeho 

antidiskriminačním zákonem zaručených práv.144  

V § 10 ADZ jsou vyjmenovány nároky, kterých se může spotřebitel v tzv. antidiskriminační žalobě 

domáhat. Může požadovat zejména, aby bylo upuštěno od závadného diskriminačního jednání, 

aby byly následky diskriminace odstraněny, a rovněž může požadovat přiměřené zadostiučinění. 

 

141 čl. 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních 

praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci. 

142 Věra Jourová v pořadu Události a komentáře, viz „Dvojí kvalitu potravin si výrobce vždy odůvodní, zvítězil 

lobbing, tvrdí Sehnalová. Podle Jourové je i tak směrnice úspěch.“ Dostupné na 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2790950-dvoji-kvalitu-potravin-si-vyrobce-vzdy-oduvodni-zvitezil-

lobbing-tvrdi-sehnalova . 

143 § 1 odst. 3 ADZ. 

144 § 10 odst. 1 ADZ. 

https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2790950-dvoji-kvalitu-potravin-si-vyrobce-vzdy-oduvodni-zvitezil-lobbing-tvrdi-sehnalova
https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2790950-dvoji-kvalitu-potravin-si-vyrobce-vzdy-oduvodni-zvitezil-lobbing-tvrdi-sehnalova
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V odstavci 2 je pak přiznáno právo na náhradu nemajetkové újmy, pokud diskriminací došlo 

k zásahu do důstojnosti nebo byla ohrožena a snížena dobrá pověst nebo vážnost. 

V souvislosti s nároky podle § 10 ADZ je nutné zmínit ustanovení občanského zákoníku týkající 

se náhrady újmy na přirozených právech člověka. Toto ustanovení vymezuje, jak má být chápán a 

soudem vykládán způsob a výše přiměřeného zadostiučinění. Výslovně, jako jedna z okolností 

zvláštního zřetele hodna, je vedle např. úmyslného způsobení újmy zmíněna i diskriminace na 

základě pohlaví, zdravotního stavu, etnického původu, víry nebo jiných závažných důvodů.145 

Vzhledem k tomu, že pro spotřebitele samotného, stejně jako pro jakoukoliv jinou oběť 

diskriminace, by mohlo být v praxi poměrně obtížné, ne-li nemožné, prokázat, že se podnikatel 

vůči němu dopustil nedovoleného rozlišování na základě diskriminačních důvodů, uchýlil se český 

zákonodárce k eurokonformní procesněprávní úpravě dokazování v diskriminačních sporech a 

zavedl tak obrácené důkazní břemeno.146 S účinností od 1. 1. 2003 bylo obrácené důkazní břemeno 

do právního řádu zavedeno i pro diskriminační spory vznikající z právních vztahů při prodeji zboží 

v obchodě nebo při poskytování služeb. Český zákonodárce tak reagoval na četné požadavky EU 

obsažené v antidiskriminačních směrnicích.147 

K nutnosti existence tohoto institutu v českém právním řádu se vyjadřoval v Ústavní soud ve svém 

nálezu, kde rozhodoval o návrhu na zrušení § 133a OSŘ pro jeho domnělý rozpor se zásadami 

spravedlivého procesu a rovnosti stran. ÚS uvedl, že pro žalobce je zcela zjevně nesplnitelné, aby 

prokázal, že byl diskriminován právě na základě jednoho rozlišovacího (zakázaného) kritéria, 

kterým se řídil žalovaný jako svoji vnitřní pohnutkou. Dodává, že z povahy věci je prokázání 

konkrétní motivace žalovaného k diskriminaci vyloučeno.148 

 

 

145 § 2957 OZ. 

146 § 133a OSŘ. 

147 Původně bylo obrácené důkazní břemeno zavedeno implementací Směrnice Rady ES č. 97/80/EC ze dne 15. 12. 

1997, o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví, později bylo ustanovení § 133a rozšířeno o 

požadavky dalších směrnic - Směrnice Rady č. 2000/43/EC ze dne 29. června 2000, provádějící zásadu rovného 

zacházení mezi osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ a Směrnice Rady č. 2000/78/EC ze dne 27. 

listopadu 2000, zakládající obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

148 Nález ÚS Pl. ÚS 37/04 ze dne 26. 4. 2006, bod 73. 
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Pro účely této práce se autorka obrátila na několik okresních (a obvodních) soudů po celé České 

republice se žádostí o sdělení, s kolika spory, ve kterých se vyskytuje diskriminace spotřebitele, 

přišli soudci dotázaných soudů do styku za poslední roky, případně o poskytnutí anonymizovaných 

verzí těchto rozhodnutí. Ve většině případů bylo žádosti vyhověno, avšak s odůvodněním, že soud 

neeviduje žádné takové rozhodnutí, případně, že vyhledávací systémy okresních soudů 

neumožňují vyhledávání podle jednotlivých zákonů, někdy doplněno poznámkou, že byli 

jednotlivě oslovováni i konkrétní soudci, kteří ale rovněž uvedli, že se s touto problematikou 

nesetkali.149 V několika případech byla žádost z podobných důvodů odmítnuta. Rozsudek, který 

by se týkal diskriminačního sporu mezi spotřebitelem a podnikatelem, nebyl poskytnut žádný.  

Z tohoto zjištění autorka dovozuje, že ačkoliv k diskriminaci spotřebitele evidentně dochází (jak 

bude uvedeno dále), obrana vedená skrz žalobu dle antidiskriminačního zákona je využívána 

minimálně. Důvodů pro tento stav nachází hned několik. Jednak často spotřebitel ani neví, že by 

měl právo požadovat, aby v určité oblasti nebyl diskriminován (např. věková omezení na různé 

kulturní či prodejní akce se často zdají jako legitimní, a tedy i v souladu se zákonem, přesto se 

stále jedná o diskriminaci spotřebitele na základě věku).150 Ve většině případů si je spotřebitel 

vědom, že k diskriminaci došlo a je si vědom toho, že jednání podnikatele není v souladu s právem, 

ale diskriminační chování pro něj nemá takový význam, aby nastalou situaci jednak pociťoval jako 

dostatečnou újmu, a i v případě, že ji jako újmu pociťuje, málokdy tato újma dosahuje takového 

rozsahu, aby se mu „vyplatilo“ zahajovat finančně i časově náročný soudní spor s diskriminujícím 

podnikatelem. Pokud je spotřebitel vystaven diskriminaci, jeho obranou často bývá podnět ČOI151, 

přestože jemu samotnému zvolením tohoto způsobu žádná újma nahrazena nebude. Jako určitou 

formu osobní satisfakce pak může spotřebitel, který dal ke kontrole ČOI podnět, brát i to, že ve 

 

149 Příklad jedné z odpovědí na žádost o poskytnutí rozsudků. „K Vaší žádosti sděluji, že prostým zadáním 

v informačním systému zdejšího soudu nelze požadovanou informaci vyhledat. Z tohoto důvodu bylo provedeno 

šetření dotazem u civilních soudců zdejšího soudu, kteří sdělili, že si nevzpomínají, že by ve svém senátě rozhodovali 

věci týkající se diskriminace spotřebitele.“. 

150 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. 29 A 98/2014-124. 

151 Jak vyplývá ze statistik ČOI, v roce 2018 z celkem 494 provedených kontrol bylo 88 z nich z podnětu 

spotřebitelů, viz 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/05_23_10_let_

spolecne_proti_diskriminaci/05_23_Zkusenosti_COI_s_bojem_proti_diskriminace_v_oblasti_zbozi_a_sluzeb_

V._Turza.pdf . 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/05_23_10_let_spolecne_proti_diskriminaci/05_23_Zkusenosti_COI_s_bojem_proti_diskriminace_v_oblasti_zbozi_a_sluzeb_V._Turza.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/05_23_10_let_spolecne_proti_diskriminaci/05_23_Zkusenosti_COI_s_bojem_proti_diskriminace_v_oblasti_zbozi_a_sluzeb_V._Turza.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/05_23_10_let_spolecne_proti_diskriminaci/05_23_Zkusenosti_COI_s_bojem_proti_diskriminace_v_oblasti_zbozi_a_sluzeb_V._Turza.pdf
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správním řízení bude rozhodnuto o povinnosti podnikatele zdržet se tohoto chování a případně o 

uložení správní pokuty. 

 

1.5.2 Správní dozor 

Mnohem častěji se tedy v kontextu ochrany spotřebitele objevuje ochrana před diskriminací právě 

na poli veřejného práva. Oproti ochraně soukromoprávní je v tomto případě ochranou myšleno 

především zamezení chování, které porušuje povinnosti stanovené ZOS (tedy povinnost 

podnikatele nediskriminovat spotřebitele dle § 6) a případné uložení sankce za spáchání přestupku 

podle ZOS.152  

Ochrana v tomto smyslu je poskytována hlavně skrze jednotlivé kontroly správních orgánů. 

Správním orgánem, který má dle ZOS153 pravomoc provádět kontroly v oblasti diskriminace 

spotřebitele, je především Česká obchodní inspekce jako správní orgán s generální působností. 

Stejnými pravomocemi, avšak pro vymezné oblasti jsou nadány i Česká národní banka, 

Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad a pro oblast hazardních her i celní úřady. 

Pravidelné kontroly porušování zákazu diskriminace jsou vykonávány namátkově, není však 

vyloučeno, aby byla kontrola provedena přímo i na konkrétní podnět spotřebitele, který se 

domnívá, že byl při poskytování služeb diskriminován. 

Z pravidelných výročních zpráv ČOI (veřejně přístupných na stránkách www.coi.cz) vyplývá, že 

za rok 2018 provedla po celé České republice 494 kontrol, při kterých bylo zjištěno 13 případů 

podezření na porušení povinnosti zákazu diskriminace spotřebitele.  

 

 

152 Viz § 24 odst. 7 písm. c) ZOS. 

153 Viz § 23 ZOS. 

http://www.coi.cz/
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2 Autonomie vůle, svoboda podnikání, svoboda projevu 

V souvislosti s existencí principu zákazu diskriminace spotřebitele je nezbytné se zaměřit na jeho 

kolizi s dalšími právními principy, respektive na kolizi s dalšími základními právy. Zákaz 

diskriminace se v oblasti poskytování zboží a služeb bude nejčastěji střetávat s principem smluvní 

autonomie. Princip zákazu diskriminace velmi citelně zasahuje i do ústavně zaručeného práva na 

svobodné podikání a dotýkat se bude i ústavně zaručené svobody projevu podnikatele.  V každém 

takového střetu několika principů je nutné dovodit kritéria, podle se určí, jaké právo (princip) bude 

mít přednost a jaké právo (prinip) bude na úkor toho omezeno.154 

2.1 Autonomie vůle 

Zákaz diskriminace a autonomie vůle jsou dva principy práva, které se velmi často dostávají do 

přímého konfliktu. Podnikatel má právo při uzavíraní smluv brát na zřetel různé důvody (sociální, 

ekonomické, marketingové), na základě kterých bude určité spotřebitele rozlišovat, je však nutné 

nějakým způsobem určit, zda je rozlišování legitimním projevem smluvní autonomie, tedy 

v souladu s právem, nebo už ho lze považovat za diskriminační.155 

Princip autonomie vůle je stěžejní zásadou, na které je vystavěno celé soukromé, respektive 

závazkové právo.156 Vyjadřuje dva základní předpoklady pro vznik smluvních vztahů – 

předpoklad, že uzavření smlouvy nemůže být po nikom proti jeho vůli vyžadováno a závisí tedy 

na svobodném rozhodnutí každé osoby, zda smlouvu uzavře či nikoliv; a předpoklad, že si strany 

mohou samy o svobodné vůli zvolit podmínky, za kterých jsou ochotny smlouvu uzavřít s ohledem 

na konkurenci při existenci tržního hospodářství a volné soutěže.157  

Smluvní volnost není principem absolutním.158 K jejímu omezení by mělo však docházet pouze 

výjimečně a jen z oprávněných důvodů. Takové důvody představují případy, kdy by „…důsledné 

uplatňování (autonomie vůle) vedlo k ohrožení právem uznaného veřejného zájmu, tedy mj. tehdy, 

 

154 VÍTOVÁ, Blanka. Zákon o ochraně spotřebitele: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 79. 
155 VAŠKO, Ladislav. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Ochrana spotřebitele. In: Soudní rozhledy. 2012, č. 

7-8, s. 250-255 

156 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník I: obecná část (§ 1-654) : komentář. Praha: C.H. Beck, 2014. Velké 

komentáře. s. 51. 

157 HULMÁK, Milan. Občanský zákoník V: závazkové právo: obecná část (§ 1721-2054): komentář. Praha: C.H. 

Beck, 2014. Velké komentáře. s. 28. 

158 Nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13, bod 47. 
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kdy by její aplikace mohla směřovat k založení či prohloubení přirozené nerovnosti mezi subjekty 

právních vztahů…“.159 Jedním z těchto případů je i široký koncept ochrany spotřebitele, který cílí 

na to, aby odstranil nerovné postavení dvou právních subjektů.  

Normy soukromého závazkového práva jsou převážně normami dispozitivními.160 Dispozitivní 

charakter norem umožňuje osobám soukromého práva uspořádat si právní vztahy, včetně obsahu 

a výběru druhé smluvní strany, zcela svobodně. Jedině tak může být docíleno co nejefektivnější 

realizace osobních a hospodářských záměrů podnikatelů v souladu s jejich individuálními zájmy 

a potřebami. Pro zachování charakteru soukromého práva je na prvním místě rozhodující to, co si 

smluvní strany dohodly. Smluvní svoboda není bezbřehá, zákonodárce určuje, v jakých případech 

je nutné, aby tato svoboda – pod sankcí absolutní neplatnosti – byla omezena kogentními 

normami.161 

Nutnost ochrany spotřebitele vymezil Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 15. 6. 2009, sp. zn. I. 

ÚS 342/09162, podle něhož fakticky nerovné postavení spotřebitele na jedné straně a 

profesionálního podnikatele na straně druhé je způsobeno jednak větší profesionální zkušeností 

prodávajícího, lepší znalostí práva a snazší dostupností právních služeb, a především možností 

stanovovat smluvní podmínky jednostranně. Celá kogentní úprava oblasti práva na ochranu 

spotřebitele tedy směruje k tomu, aby takto vymezenou faktickou nerovnost odstranila, a to 

formou omezení autonomie vůle. Rovněž Nejvyšší soud ve svém rozsudku poukázal na to, že právě 

omezení smluvní volnosti stran je pro právní jednání uzavírané se spotřebitelem charakteristickým 

prvkem.163 

Jedním z projevů omezení autonomie vůle je i požadavek uplatňování principu zákazu 

diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb. Toto pojetí v obecné rovině omezuje 

podnikatele, aby z jeho strany byla plně vyjádřena jeho smluvní volnost co do možnosti volby 

druhé smluvní strany. Podnikatel nesmí své zákazníky diskriminovat, tedy je rozlišovat dle 

důvodů, které nejsou legitimní. Podnikatel nemá právo nikomu odmítnout poskytnutí služby nebo 

 

159 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2007, sp. zn. 28 Cdo 1222/2007 

160 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. 2., aktualizované a 

doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 49. 

161 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. 33 Cdo 3053/2007. 

162 LAVICKÝ, Petr. Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 

106. 

163 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 28 Cdo 171/2008. 
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prodej zboží, pokud důvod tohoto odmítnutí není racionálně odůvodněn. Vzhledem k tomu, že 

jako podnikatel se veřejně přihlásil k výkonu určitého povolání, očekává se od něj, že bude tuto 

činnost veřejnosti poskytovat. Pokud by tedy odmítl uzavřít s někým smlouvu, muselo by toto 

odmítnutí být založeno na relevantním důvodu nebo na individuálním důvodu vztahujícím se ke 

konkrétnímu spotřebiteli (např. spotřebitelovo předchozí nevhodné chování). 

V souvislosti se zásadou autonomie vůle při uzavírání smluvních vztahů, tedy při poskytování 

zboží a služeb, hraje roli i ústavně chráněné právo vlastnit majetek.164 Vlastnictví, dle jeho 

analytické definice, lze chápat jako soubor jednotlivých oprávnění vlastníka165, mezi která spadá 

mimo jiné i ius alienandi a ius disponendi. Zásada autonomie vůle je chápána jako derivát ústavní 

ochrany vlastnického práva (tedy zejména ius disponendi).166 Podnikateli v postavení vlastníka 

věci by mělo být umožněno věc zcizit a nakládat s ní libovolně, mělo by mu být umožněno zboží 

prodat či neprodat bez ohledu na to, kdo je kupujícím, anebo právě s ohledem na to. V praxi to 

znamená, že by podnikateli mělo být umožněno vybrat si určitý okruh spotřebitelů, kterým bude 

své služby a zboží poskytovat. V tomto výběru je omezen mimo jiné i zákonnými ustanoveními o 

ochraně spotřebitele a nesmí se dopouštět jejich diskriminace. Dle veřejného ochránce práv ale 

účelem ustanovení o zákazu diskriminace nesmí být "šikanování" podnikatelů a vyžadování 

rovnosti za každou cenu směrem k uniformitě a rovnostářství.167 

Odůvodněné a legitimní užití smluvní volnosti lze spatřovat v tom, že se podnikatel na základě 

legitimního kritéria rozhodne poskytovat určité služby jen zvlášť vymezené skupině. V souladu se 

zákonem byla tak například shledána praxe bankovního subjektu, který poskytoval některé ze 

svých služeb pouze osobám podnikajícím a jiné služby pouze osobám nepodnikajícím.  

Rozlišování zákazníků na základě toho, zda jsou, či nejsou podnikateli, nebylo shledáno 

diskriminačním.168 

Nutno podotknout, že v právním řádu zakotvený zákaz diskriminace při poskytování zboží a 

služeb působí pouze jednostranně. Spotřebitelé ve své smluvní volnosti omezeni nijak nejsou (a 

nelze si ani představit způsob, jak by mohli být). Pokud tedy např. nechtějí nakupovat ve 

 

164 Čl. 11 LZPS. 

165 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Praha: Wolters Kluwer, 

2013. s. 31. 

166 Nález ÚS ze dne 23. 5. 2000, sp. zn. Pl. ÚS 24/99. 

167 Stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 10. 1. 2012 sp. zn. 263/2011/DIS. 

168 Stanovisko veřejného ochránce práv ze dne 28. 11. 2014, sp. zn. 74/2013/DIS. 
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„večerkách“, kde prodávajícími jsou především osoby vietnamského původu, je jim zcela po vůli 

uzavřít či neuzavřít smluvní vztah s konkrétním prodejcem, a to i přesto, že se jejich preference 

zakládá na jednom z vyjmenovaných diskriminačních důvodů (v tomto případě odlišné 

národnosti). Tento jev detailně popisuje (primárně však z ekonomického hlediska) např. americký 

ekonom Becker a označuje ho jako consumer discrimination.169  

2.2 Svoboda podnikání 

Princip zákazu diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb velmi výrazně zasahuje i 

do ústavně zaručeného práva na svobodné podnikání.170 Zákaz diskriminace by v tomto kontextu 

mohl na první pohled působit jako povinnost podnikatele uzavírat se všemi spotřebiteli totožné 

smlouvy. Ve skutečnosti by ale tato povinnost měla být chápána jen jako uplatňování stejných 

podmínek při uzavírání shodných či srovnatelných smluv.171 Účelem zákazu diskriminace je 

především odstranit takové obchodní praktiky, při kterých dochází ke zvýhodňování některých 

skupin spotřebitelů na úkor jiných.172 

Na jedné straně stojí veřejný zájem na ochranu slabší smluvní strany (spotřebitele) na zajištění 

rovných podmínek pro uzavírání smluvních vztahů, na straně druhé stojí právo silnější smluvní 

strany (podnikatele) – právo na svobodné podnikání. Svoboda podnikání dává podnikateli možnost 

se rozhodnout, jednak v jaké oblasti bude svou živnost nebo jinou hospodářskou činnost 

vykonávat, jaké zboží či služby bude nabízet, ale i možnost zvolit si na jakou klientelu se chce 

primárně orientovat. Z toho vyplývá i možnost vybrat si, s jakými subjekty bude ve výsledku do 

právních vztahů vstupovat a podle čeho tyto subjekty bude rozlišovat. Nelze ale pominout fakt, že 

podnikatelovo právo na svobodné podnikání by mělo jít ruku v ruce s povinností poskytovat 

služby veřejnosti a přispívat tak celkovému rozvoji společnosti.173  

 

169 BECKER, Gary S. The economics of discrimination / Gary S. Becker. 1971. s. 75 

170 LZPS, čl. 26, odst. 1, LZPEU, čl. 16 

171 PELIKÁN, Tomáš. Ochrana spotřebitele ve správním právu - zákaz diskriminace spotřebitele. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer Česká republika, 2000. 

172 Ministerstvo průmyslu a obchodu [online]. [cit. 08.11.2019]. Dostupné z: 

https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/28661/30710/328293/priloha001.pdf 

173 Dle názoru ústavního soudce Ludvíka Davida vyjádřeného v odlišném stanovisku k Nálezu. 
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Rovněž v LZPS je výslovně uvedeno, že podmínky výkonu a další omezení tohoto práva mohou 

být stanoveny běžným zákonem174, není tedy možné (jako téměř žádné základní právo) považovat 

tuto svobodu za úplnou a neomezitelnou.175 Nicméně ÚS nahlíží na svobodu podnikání částečně 

jako na derivát práva vlastnit majetek (stejně jako u výše zmíněné autonomie vůle). K omezení 

práva svobodně podnikat by mělo, s ohledem na tuto skutečnost, docházet jen výjimečně. 

Výslovně se ÚS ve svém Nálezu vyjádřil tak, že „stát by měl zasahovat pouze tehdy, dochází-li 

výkonem podnikatelské činnosti k porušování práv druhých anebo důležitého veřejného zájmu, a 

to na základě principu subsidiarity, tedy nelze-li této ochrany dosáhnout jinak.“176 

Právo na svobodné podnikání se společně s dalšími právy uvedenými v čl. 41 LZPS řadí mezi 

práva, kterých je možno se domáhat pouze na základě dalších zákonů. I přes to se ale stále jedná 

o ústavně zaručené právo a na každé jeho omezení by mělo být nahlíženo optikou poměřování 

základních práv. Svoboda podnikání se řadí mezi tzv. hospodářská práva. Pokud dojde k jejich 

omezení, užije se na tyto případy testu racionality (viz dále). 

Byť spotřebitelská práva explicitně na ústavní úrovni upravena nejsou, bylo by chybné se 

domnívat, že spotřebitel nebyl chráněn žádným na ústavní úrovni zakotveným právem, které by 

mohlo právu na svobodné podnikání při aplikaci testu racionality konkurovat. Přímo povaze 

spotřebitelských práv v souvislosti s ústavním právem se věnoval Ústavní soud. V jednom 

ze svých rozsudků došel k závěru, že působení základních práv a svobod se ve spotřebitelském 

vztahu objevuje jako povinnost státu taková práva a svobody chránit, což je povinnost, která 

vyplývá z čl. 1 odst. 1 Ústavy.177  V testu racionality by tak proti sobě stála svoboda podnikání, co 

do volnosti podnikatele určit si kritéria, podle kterých bude své služby cílit na konkrétní zákazníky, 

a na straně druhé legitimní cíl rovnosti a nediskriminace spotřebitele.  

Tím, co je považováno za protiústavní omezení svobody podnikání, se v několika svých nálezech 

zabýval ÚS. Za tímto účelem sestavil tzv. test racionality (rozumnosti). V tomto testu aplikoval 

čtyři podmínky: 

 

174 LZPS, čl. 26, odst. 1. Těmito zákony budou především zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon nebo zákon č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

175 PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). 

S. 513 

176 Bod 23 Nálezu 

177 Nález ÚS ze dne 10. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 3725/13, bod 44 
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• zjištění esenciálního obsahu práva; 

• zhodnocení, zda se opatření nedotýká esenciálního obsahu práva; 

• zhodnocení, zda opatření sleduje legitimní cíl a 

• zhodnocení, zda opatření určené k dosažení legitimního cíle je rozumné (ale nemusí být 

nutně nejlepší, nejvhodnější či nejúčinnější).178  

Zcela zásadním prvním krokem pro určení, zda takové omezení zasahuje přímo do esenciálního 

obsahu (minimálního standardu) tohoto práva, je zjištění, co je onou esencí práva na svobodné 

podnikání. ÚS rozdělil smysl a podstatu práva podnikat (jeho esenciální obsah) do několika rovin. 

První rovina je čistě individuální, umožňuje seberealizaci jednotlivce – podnikatele, a vede k 

naplňování jeho přirozenoprávních svobod. Druhou rovinu představuje rovina materiálněprávní, 

která chápe svobodu jednotlivce jako podstatnou náležitost demokratického právního státu. Třetí, 

a poslední, rovinou je rovina ekonomická, ve které jde primárně o dosažení zisku.179 Omezení 

esenciálního obsahu svobody podnikání, lze pak dle četné judikatury ÚS, shledávat v tom, pokud 

by důsledkem takového omezení přestala být podnikatelská činnost způsobilá zajistit prostředky 

pro potřeby těch, kteří podnikají.180 Za nepřiměřený zásah do jádra tohoto práva by bylo 

považován stav, kdy by stát umožnil podnikání jen formálně, ale zároveň stanovil takové 

podmínky, které de facto vylučují ho vykonávat.181 

V případě zákazu diskriminace spotřebitele rozhodně nebude třeba aplikovat celý test racionality, 

protože už ve druhém bodě zjistíme, že takový zákaz není schopný narušit esenci práva na 

svobodné podnikání dle toho, jak je chápána a popisována ÚS.  

Výslovně se k omezování práva na svobodné podnikání v souvislosti s diskriminací spotřebitele 

v Nálezu vyjadřoval ÚS tak, že zákaz diskriminace spotřebitelů je plně v souladu s ústavně 

 

178 Celý test je detailně popsaný např. v bodu 50 a následujícím nálezu ÚS ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17, 

týkajícího se zákazu kouření v restauracích. 

179 Bod 51 nálezu ÚS ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17, bod 72 nálezu ÚS ze dne 12. 12. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 

26/16 

180 Viz nálezu ÚS ze dne 27. 3. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 7/17, bod 90, nález ÚS ze dne 8. 12. 2015 sp. zn. Pl. ÚS 5/15, 

bod 48, nález ÚS ze dne 23. 5. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12, bod 66.  

181 BARTOŇ, Michal. Základní práva / Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, 

Ondřej Svaček. 2016. s. 486 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=Pl-5-15
https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=Pl-10-12
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konformním omezením svobody podnikání182 za současného splnění podmínky, že taková 

diskriminace by mohla způsobit újmu na lidské důstojnosti a/nebo je založena na takových 

kritériích, která „posilují ponižující stereotypy“.183  

V souvislosti s omezením svobody podnikání je častým, a často sporným, případem diskriminace 

rozdílné zacházení z důvodu věku, které se projevuje ve formě odmítnutí poskytování služeb 

dětem. Jedná se zejména o hotely a restaurace, jejichž provozovatelé se primárně chtějí zaměřovat 

na jiný druh klientely, než jsou rodiny s dětmi. Nejčastějšími důvody bývá, že cílem podnikatele 

je zajistit hostům co nejkvalitnější služby v podobě úplné relaxace či klidného a tichého prostředí. 

Děti se naopak velmi často chovají hlučně a mohou takovou atmosféru rušit. Pro podnikatele je 

efektivnější zakázat dětem vstup plošně, než (jak ve svých rozhodnutích navrhuje ČOI) vykazovat 

až ty jednotlivé spotřebitele (nejen děti), kteří takovou atmosféru reálně ruší.  Z ekonomického 

pohledu by se mohlo zdát, že eliminací jedné skupiny spotřebitelů dojde ke snížení celkového 

zisku, v tomto případě tomu ale bývá naopak. „Hotely pro dospělé“ jsou dospělými spotřebiteli 

často velmi žádanou službou, za kterou jsou ochotni si připlatit. Pro podnikatele se pak stává 

ekonomicky velmi atraktivní tuto službu nabízet (jak vyplývá z četných nabídek poskytovaných 

cestovními agenturami).184 Z těchto nabídek se dá také usuzovat na to, že praxe „hotelů pro 

dospělé“ v zahraničí (včetně EU) za nezákonnou považována není. Naopak je zcela běžné, že se 

podnikatel zaměří na služby určené jednomu druhu klientely. Přesto ČOI tuto praxi za nezákonnou 

stále považuje, a tak s podnikateli, kteří se chtějí orientovat pouze na dospělou klientelu, i nadále 

zahajuje správní řízení.185 

Problematické je, jak v těchto případech nastavit hranici toho, co by mělo a nemělo být 

považováno za diskriminaci. Jsou preference těch spotřebitelů, které se zdají pro podnikatele 

atraktivnější, dostatečným důvodem ospravedlňující diskriminační chování podnikatele? 

V případě požadavku hostů na zákaz vstupu dětí by se o legitimitě takového zákazu dalo 

polemizovat (přestože to ČOI nedělá). Pokud by se ale na základě preferencí spotřebitelů 

podnikatel uchýlil k tomu, že by umožňoval vstup jen spotřebitelům určitého etnika, 

 

182 Bod 25 Nálezu 

183 Tamtéž 

184 Zájezdy do „hotelů pro dospělé“ na svých webových stránkách nabízí např. cestovní kanceláře Fischer, 

Neckermann, Invia. 

185 Tisková zpráva „ČOI ve 2. čtvrtletí zjistila i diskriminaci Čechů ve své vlastní zemi“ ze dne 27. 9. 2019, 

dostupná na www.coi.cz. 
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diskriminačního jednání by se dopouštěl určitě. Stereotypní požadavky spotřebitelů, i těch, kteří 

jsou pro podnikatele ekonomicky atraktivní, v žádném případě nemohou sloužit jako 

ospravedlnění diskriminace.186 

2.3 Svoboda projevu 

Princip zákazu diskriminace může poměrně silně zasahovat i do ústavně zaručené svobody projevu 

podnikatele.187 Svobodu projevu, respektive projev samotný, je nutno chápat v širším smyslu, než 

je jen jako projev slovem či písmem (ostatně takto je svoboda projevu chápána v LZPS i dalších 

lidskoprávních dokumentech). Půjde tedy o vyjádření názorů slovem, písmem či obrazem ale i 

jakýmkoliv jiným způsobem.188  V kontextu poskytování služeb se může svoboda projevu 

vyskytovat jak ve formě určitého slovního vyjádření, tak i ve formě určitého jednání (konání), 

které je chráněno svobodou projevu. 189 Součástí svobody projevu je rovněž i právo mlčet190. Při 

poskytování zboží a služeb se toto právo spíše bude projevovat jako právo nic nekonat 

(neposkytovat zboží). 

Ze znění čl. 17 odst. 4 LZPS vyplývá, že ústavně přípustné omezení svobody může být stanoveno 

pouze „zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod 

druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti“.191 Stejně 

tak zakotvuje svobodu projevu a její případné omezení i EÚLP v čl. 9. Svoboda projevu může 

podléhat pouze zákonem stanoveným omezením, která jsou nezbytná (mimo jiné) v zájmu ochrany 

 

186 ŠAMÁNEK, Jiří. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi / Jiří Šamánek, Eva Nehudková, Petr Polák, 

Marína Urbániková, Lucie Obrovská. 2017. s. 133. 

187 JÄGER, Petr a Pavel MOLEK. Svoboda projevu: demokracie, rovnost a svoboda slova. Praha: Auditorium, 

2007. 18 s. 

188 Čl. 17 odst. 2 LZPS. 

189 K dichotomii „speech“ a „conduct“ v kontextu svobody projevu více viz BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: 

principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. s. 43. 

190 BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. s. 55. 

191 Čl. 17 odst. 4 LZPS. 
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práv a svobod jiných.192 Formulace „ochrana práv a svobod jiných“ zahrnuje ve své podstatě i 

omezení z důvodu práva jiného nebýt diskriminován.193 

Svoboda projevu rovněž úzce souvisí i s právem na svobodné podnikání. Jak bylo popsáno výše, 

obsah práva na svobodné podnikání není omezen jen na získávání prostředků pro životní potřeby, 

zahrnuje rovněž i rovinu individuální, která spočívá ve vytváření prostoru pro autonomii 

jednotlivce a jeho seberealizaci. Dle vyjádření ÚS v Nálezu lze usuzovat, že považuje tyto dvě 

složky za rovnocenné a nelze tak jednu upřednostňovat (formulace „v nemenší míře“)194. ÚS 

shrnul, že „podnikatel tuto svoji činnost vykonává nejen proto, že musí z něčeho žít, nýbrž lze 

předpokládat (a přinejmenším doufat), že ho to i baví, že se touto činností chce alespoň malým 

dílem podílet na vytváření obecného dobra, že má ambici podnikáním něco pozitivně ovlivňovat a 

něco vyjadřovat.“.195   

S takovýmto názorem nelze než souhlasit. Těžko si představit provozování jakékoliv živnosti, 

které by bylo (muselo být) oproštěno od jakýchkoliv názorových preferencí a při kterém by byla 

znemožněna jakákoliv svoboda projevu. Pokud jsem fanoušek fotbalového klubu A a provozuji 

podnik, který je primárně určen k setkávání stejně orientovaných fanoušků, nerad ve svém podniku 

uvidím fanoušky v dresech týmu soupeře (navíc by jejich přítomnost mohla vést k tomu, že hosté 

se stejným sportovním vkusem jako já, přestanou podnik z tohoto důvodu navštěvovat. Je tak zcela 

legitimní požadovat, aby si fanoušci týmu B našli pro vyjadřování podpory svému týmu jiný 

podnik, aby nedocházelo k narušování mého podnikatelského záměru. Stejně tak, pokud mě osloví 

členové určité politické strany, proti které se já osobně vymezuji, s požadavkem uspořádat v 

restauraci schůzi své strany, zdá se zcela legitimní takové hosty odmítnout (bez ohledu na to, zda 

se jedná o extrémistickou politickou stranu, stranu balancující na hranici zákona, či prostě jen 

stranu, s jejíž politikou bytostně nesouhlasím). 

Stejně tak by mi, jako podnikateli provozujícím restauraci, mělo být umožněno zjišťovat u hostů 

muslimského vyznání, zda plně odsuzují teroristické útoky spáchané Islámským státem či jinou 

teroristickou skupinou, která se hlásí k islámu. Teroristické útoky jsou v poslední době velmi 

 

192 Čl. 9 odst. 2 EÚLP. 

193 European equality law review. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. 

2019/1. s. 35. Dostupné z equalitylaw.eu/downloads/4c930-european-equality-law-review-1-2019-pdf-1-051-

kb. 

194 Bod 20 Nálezu. 

195 Tamtéž. 
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aktuální téma, a já jako svědomitý občan je výslovně odsuzuji a nechci v mé restauraci obsluhovat 

nikoho, kdo nezastává stejný názor. Pokud by mi muslimští hosté odmítli podepsat prohlášení, že 

toto jednání, které se zcela očividně příčí mezinárodnímu právu, odsuzují, měl bych výsostné 

právo je odmítnout obsloužit.  

Nad prvními dvěma příklady (fanoušek fotbalového klubu a odpůrce určité politické strany) se jen 

málokdo pozastaví. Legitimní cíl, který podnikatel tímto svým zamítavým projevem sleduje, je 

zcela zřejmý. Jak si ale obhájit třetí případ, ve kterém byli k nějaké aktivitě navíc nuceni pouze 

hosté muslimského vyznání? O obhajobu dosti podobného případu rozdílného zacházení se 

pokusil ÚS v odůvodnění Nálezu, kterým byl zrušen rozsudek NSS a tím potvrzeno, že v daném 

případě k diskriminaci spotřebitele nedošlo.  

V tomto Nálezu se jednalo o řešený případ diskriminace (respektive rozdílného zacházení), ve 

kterém podnikatel podmiňoval poskytnutí ubytovacích služeb státním příslušníkům Ruské 

federace podepsáním prohlášení, ve kterém odsuzují anexi Krymu. ÚS legitimizoval toto chování 

s odvoláním na „bezprostřední a značně emocionální reakci na událost“196, ke které má podnikatel 

právo se vyjádřit. V daném případě totiž ÚS nehodnotil formu jednání, ale jeho obsah. NSS bylo 

vytýkáno především to, že nebral v potaz jednoznačný rozpor anexe Krymu s mezinárodním 

právem (který byl oficiálně potvrzen v několika rezolucích OSN, včetně postoje zahraniční 

politiky EU).  Podnikatel tak měl být z tohoto titulu oprávněn vyžadovat takové prohlášení od 

svých ruských hostů.  

Paralelu s demonstrativně nastíněným případem lze shledávat celkem jasnou – teroristické útoky 

jsou zcela jistě také závažným porušením mezinárodní práva. Zároveň prohlášení o odsouzení 

těchto útoků vyžadoval podnikatel pouze po jedné skupině spotřebitelů – osobách muslimského 

vyznání. Jaká souvislost se nachází mezi osobami muslimského vyznání a teroristickými útoky, 

k jejichž odsouzení směřuje ono prohlášení? Co je shledáno legitimním na tom, aby pouze tito 

spotřebitelé museli veřejně projevit svůj názor jako podmínku poskytnutí tak základní služby, jako 

je obsloužení v restauraci?  Autorka se domnívá, že souvislost je zde dosti podobná jako mezi 

státními příslušníky Ruské federace a ruskou zahraniční politikou.197 Tedy téměř žádná. Jen to, že 

 

196 Bod 36 Nálezu. 

197 Autorka v tomto případě nepovažuje diskriminační důvod náboženství za natolik rozdílný od diskriminačního 

důvodu státní příslušnosti. Argument, že státní příslušnost, na rozdíl od náboženství, není obsažena ve výčtech 
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je někdo Rus, nezakládá předpoklad, že by měl schvalovat ruskou politiku, stejně tak to, že je 

někdo muslim neznamená, že považuje za správné teroristické útoky spáchané extrémisty. 

K tomuto názoru ÚS ještě dodal, že projevování politických názorů při výkonu podnikání by 

nemělo být vyloučeno. Politiku netvoří jen politické strany a státní instituce. Politika je věc 

veřejná, na níž by se měla podílet celá občanská společnost, včetně podnikatelů. Podnikatelé tedy 

při poskytování zboží a služeb nemusí být politicky neutrální.198 Zároveň ale ÚS zdůrazňuje, že 

by politické projevy měly být činěny korektním způsobem. Za naprosto nekorektní lze považovat 

např. požadavek provozovatele restaurace, který na oficiální facebookové stránky umístil 

příspěvek, který obsahoval upozornění, že imigranti (z příspěvku nevyplývalo, zda legálně či 

nelegálně pobývající) nebudou obslouženi a končil větou „STOP ISLÁM“.199 Pokud by se na tento 

případ nahlíželo liberální optikou svobody projevu, jistě by měl podnikatel právo vyjádřit svoji 

nespokojenost s multikulturalismem. Forma, kterou tento názor vyjádřil, ale byla zcela nekorektní, 

a soud ji jednoznačně odsoudil jako diskriminaci z důvodu náboženství.  Ale především fakt, že 

podnikatel se nacházel v kvalifikovaném postavení, které je spojeno s veřejnoprávními 

povinnostmi (vyplývajících především ze ZOS), vedl soud k tomu, že na takto projevený projev 

„nelze nahlížet stejnou jako na projev soukromé osoby a nelze ho s ním ani ztotožňovat.“200 . 

Namítané omezení svobody projevu v diskriminačních kauzách se v praxi českých soudů vyskytje 

spíše výjimečně (pomineme-li Nález a poslední zmíněný rozsudek krajského soudu).  Mnohem 

častěji se střet svobody projevu a práva nebýt diskriminován objevuje v zahraničí. Nejsou tak 

vzácné případy, kdy se podnikatel (často obchodní korporace) snaží rozdílné zacházení 

ospravedlnit fundamentálními hodnotami, které utváří identitu této společnosti. Ve světle ústavně 

zaručených práv (nejen svobody projevu, ale i svobody vyznání a svobody podnikání) se tak 

dopouští rozdílného zacházení s různými skupinami spotřebitelů a toto jednání plně ospravedlňuje 

výhradou „svědomí korporace“ (conscience of companies).201 

 

diskriminačních důvodů, autorka nepovažuje za relevantní. V tomto případě by stejně dobře jako státní 

příslušnost posloužil důvod národnosti či politického myšlení. 

198 Bod 29 Nálezu. 

199 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 29 A 115/2016-120, vyžádáno. 

200 Bod 20 tamtéž. 

201 BRIBOSIA, Emmanuelle and Isabelle RORIVE, 2018. Why a Global Approach to Non-Discrimination Law 

Matters: Struggling with the ‘Conscience’ of Companies. In: Emmanuelle BRIBOSIA and Isabelle RORIVE, 
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Ze zahraničních rozsudků bych se ráda v krátkosti věnovala především kauzám týkajících se 

svatebních dortů pro gaye, v zahraničních médiích často označovaných jako „gay cake cases“.202 

Prvním uvedeným je spor ze Spojeného království, kde je diskriminace spotřebitele 

harmonizována směrnicemi EU, kterými se řídí i české antidiskriminační právo. Druhý případ je 

z amerického státu Colorado, který je pro účely této práce rovněž použitelný, protože ve státě 

Colorado platí Colorado Anti-Discrimination Act203, který obsahuje srovnatelný zákaz 

diskriminace spotřebitele při poskytování služeb jako český právní řád. 

Jedním z posledních případů, který byl řešen až u Nejvyššího soudu Spojeného království 

(Supreme Court UK), byl případ cukráře ze Severního Irska, který odmítl svému zákazníkovi 

vyrobit svatební dort s nápisem „support gay marriage“.204 Za toto jednání byla cukráři uložena 

pokuta ve výši 500 £, proti které se bez úspěchu odvolal. Spor se nakonec dostal až před Supreme 

Court UK, který zrušil předchozí rozhodnutí s tím, že toto jednání nemohlo být považováno za 

diskriminační. Cukrář totiž neodmítl vyrobit dort na základě sexuální orientace spotřebitele nebo 

jeho politických názorů (podpory homosexuálním sňatkům), odmítl ho z důvodu svého vnitřního 

nesouhlasu se zprávou, která měla být na dort napsána. Jedním z použitých argumentů soudu bylo, 

že lidé nemohou být nuceni k vyjadřování názorů, se kterými bytostně nesouhlasí. V současné 

době spor čeká na projednání před ESLP. 

Průkopníkem těchto gay cake sporů byl případ z roku 2012, kdy cukrář z Colorada odmítl upéct 

svatební dort homosexuálnímu páru s odkazem na to, že se to příčí jeho náboženskému vyznání. 

Komise pro lidská práva toto jednání označila za diskriminační a uložila cukráři pokutu. Po 

několika (pro cukráře) neúspěšných odvoláních se spor dostal až k Supreme Court of the U. S.205, 

který s konečnou platností rozhodnutí Komise zrušil. Rozhodl tak převážně proto, že Komise byla 

ve svém rozhodování nekonzistentní206 a při svém rozhodování se neřídila náboženskou 

 

eds. Human Rights Tectonics: Global Dynamics of Integration and Fragmentation [online]. B.m.: Intersentia, s. 

113. 

202Viz Ashers 'gay cake' row: Bakers win Supreme Court appeal - BBC News. [online]. Copyright © 2019 BBC. 

[cit. 22. 10. 2019]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-45789759. 

203 Viz ustanovení zákona Colo. Rev. Stat. § 24-34-601, dostupného na 

https://law.justia.com/codes/colorado/2016/title-24/principal-departments/article-34/part-6/section-24-34-601 

204 Lee v Ashers Baking Company Ltd and others, [2018] UKSC 49 ze dne 10. 10. 2018. 

205 Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, 584 U.S. ___ (2018) ze dne 4. 6. 2018 

206 Ve srovnání se zdánlivě podobným případem, ve kterém se spotřebitel žádal výrobu dortu s nápisy odsuzující 

homosexualitu. Jednání cukrářů, kteří tento požadavek odmítly, diskriminačním shledáno nebylo. Viz např. 

https://law.justia.com/codes/colorado/2016/title-24/principal-departments/article-34/part-6/section-24-34-601
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neutralitou. Navíc akt odmítnutí výroby svatebního dortu shledal jako akt spadající pod ochranu 

svobody projevu. Cukrář se nedopustil diskriminace spotřebitelů na základě jejich sexuální 

orientace; sám se vyjádřil tak, že výrobu a prodej narozeninového dortu či jakýchkoliv jiných 

zákusků by takovému spotřebiteli neodmítl nikdy. Supreme Court U. S. v závěru svého rozhodnutí 

upozornil na to, že: „The outcome of cases like this in other circumstances must await further 

elaboration in the courts, all in the context of recognizing that these disputes must be resolved 

with tolerance, without undue disrespect to sincere religious beliefs, and without subjecting gay 

persons to indignities when they seek goods and services in an open market".207 Poukázal tak na 

to, že tento případ nesmí být chápan jako precedent, který schvaluje diskriminaci spotřebitele na 

základě sexuální orientace. 

 

rozhodnutí Colorado Civil Rights’s Divison Jack v. Gateaux, Ltd., ze dne 24. 3. 2015; Jack v. Le Bak-ery 

Sensual, Inc., ze dne 24. 3. 2015 a Jack v. Azucar Bakery, ze dne 24. 3. 2015. 

207 Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, 584 U.S. ___ (2018) ze dne 4. 6. 2018, s. 18. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo především určit, v jakých případech se podnikatel dopouští diskriminace 

spotřebitele při poskytování zboží a služeb. Rozpoznání diskriminace spotřebitele je svou složitostí 

srovnatelné s určením disrkiminančího jednání v jakékoliv jiné oblasti právních jednání. Stejně 

jako u jiných forem diskriminace, i u diskriminace spotřebitele působí mnoho protichůdných 

faktorů, které je nutné brát v úvahu. Proto jsem se tuto komplikovanou otázku pokusila vyřešit 

jednak analýzou pojmu diskriminace spotřebitele na jednotlivé body a jednak zkoumáním střetů 

zákazu diskriminace s konkurujícími principy a právy. 

Diskriminaci jsem rozložila do čtyřech konkrétních bodů, které dohromady vytvořily speciální test 

diskriminace. Takto sestavený test diskriminace je na první pohled shodný s obecnými testy 

diskriminace, kterými se při svém rozhodování řídí české a zahraniční soudy. Obsahově jsou ale 

jednotlivá kritéria testu diskriminace spotřebitele demonstrována na situacích při poskytování 

zboží a služeb a úzce spjata s osobou podniaktele a spotřebitele. Každé kritérium je v testu detailně 

rozpracováno a odůvodněno s odkazy na rozhodovací praxi soudů a ČOI. Do části věnující se 

diskriminaci jsem pro kompelxnost tohoto institutu zařadila i kapitoly týkající se zákonných 

výjimek, nepřímé diskriminace, právního rámce a ochrany spotřebitele před diskriminací. 

Pro úvahy o určování diskriminace spotřebitele bylo nutné vedle vymezení testu diskriminace 

rozebrat i střet zákazu diskriminace s jinými právními principy a základními právy. Nejvýrazněji 

zákaz diskriminace spotřebitele dopadá na podnikatelovu smluvní svobodu. Přestože ani tento 

princip není absolutní, je vždy nutné vážit každý důvod jejího omezení. Dále jsem se věnovala 

střetu zákazu diskriminace se svobodou podnikání. Vzhledem k tomu, že svoboda podnikání se 

řadí mezi tzv. hospodářská práva, aby došlo k jejímu protiústavnímu omezení, muselo by být 

zasaženo do samotného jádra. Zákaz diskriminace se však této esence (dle judikatorních definicí) 

výrazněji nedotýká. Může ale závažným způsobem zasahovat do svobody projevu. Jak vyplývá 

převážně ze zahraniční judikatury, svoboda projevu v určitých případech často převáží nad 

požadavkem rovného zacházení.  

Konečné určení, zda je jednání diskriminační či nikoliv, bude záležet vždy na orgánu veřejné moci. 

I kdyby byla přesně naplněna všechna kritéria testu, tak jak byla popsána v této práci, soud může 

dospět k závěru, že k diskriminaci nedošlo. Takový případ se stal v již několikrát zmiňovaném 

Nálezu. Tento nález osobně považuji za zvláštní judikatorní exces a za nešťastnou výhru svobody 

projevu nad zákazem diskriminace. Jen budoucí správní praxe ukáže, zda takový názor budou 

sdílet i správní orgány diskriminaci posuzující, případně soudy rozhodující o správních žalobách. 
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Osobně bych si přála, aby se správní orgány nevyhýbaly stíhání jednání, které skutkově naplní 

situaci z Nálezu a aby se správní soudy nezdráhaly rozhodovat odchylně od tohoto Nálezu.208 

Jejich rozhodnutí by měla být stavěna na racionálních a odůvodnitelných úvahách, se kterými ale 

závěry obsažené v tomto Nálezu bohužel v souladu nejsou. 

Stejným logickým postupem by se měla řídit i ČOI při určování, zda je jednání podnikatele 

spočívající ve věkovém omezení pro vstup do provozovny diskriminační či nikoliv. Ve všech 

vyžádaných rozhodnutích bylo téměř bez jakéhokoloiv hlubšího odůvodnění slepě odkazováno na 

rozsudek NSS z roku 2014, který toto jednání podnikatele za diskriminační označil. Konkrétně 

v této oblasti lze spatřovat legitimní cíl v zákazu vstupu dětí poměrně zřetelně (navíc 

s přihlédnutím k tomu, že taková praxe je v zahraniční zcela běžná a legální). 

Se zákazem diskriminace spotřebitele by mělo být zacházeno opatrně, aby byly citlivě vyvažovány 

požadavky obou stran – jak podnikatelů požívající smluvní svobody a svobody projevu, tak 

spotřebitelů, kteří mají fundamentální právo na rovné zacházení. Vychýlení na jednu či druhou 

stranu (nepostihování žádného jednání či velmi přísné postihování) by mohlo vést k negativním 

důsledkům pro obě strany. Pokud by byla smluvní svoboda podnikatelů omezována nad únosnou 

míru, mohlo by docházet k tomu, že by v oblasti zboží a služeb odmítli dále podnikat. Jak uvádí 

Bobek na příkladu provozovatele plovárny, který radši plovárnu uzavřel, než aby vyhověl 

antidiskriminační (desegregační) legislativě: princip rovnosti lze sice chápat jako všem stejně, 

všem stejně ale může znamenat všem stejně špatně.209 

 

208 Stejné přání vyslovil i předseda ÚS Pavel Rychetský dne 2. 6. 2019 v pořadu Otázky Václava Moravce na České 

Televizi. 
209 BOBEK, Michal. Rovnost a diskriminace.  Praha: C.H. Beck, 2007., s. 14. 
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Diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a služeb 

Abstrakt 

Tématem této diplomové práce je zákaz diskriminace spotřebitele při poskytování zboží a 

služeb. V poslední době se toto téma dostalo objektu zájmu díky nálezu Ústavního soudu ze dne 

17. dubna 2019, ve kterém se ústavní soud zabýval diskriminací spotřebitele přímo. Cílem této 

práce je analyticky rozebrat pojem diskriminace v oblasti poskytování zboží a služeb a porovnat 

princip zákazu diskriminace s dalšími principy působícími protichůdně. Z toho důvodu je práce je 

rozdělena do dvou hlavních částí. Po úvodu následuje část, která se plně věnuje rozboru pojmu 

diskriminace spotřebitele a dalších pojmů s tímto termínem souvisejících. Druhá část práce se 

zabývá principy, proti kterým princip zákazu diskriminace přímo působí.  

První část s názvem Diskriminace spotřebitele je rozdělena do pěti kapitol. Hlavní úvodní 

kapitola se detailně věnuje analýze pojmu diskriminace a v jednotlivých podkapitolách se zabývá 

diskriminačními kritérii. Druhá kapitola zmiňuje případy rozdílného zacházení, které z titulu 

zákona nejsou a nemohou být považovány za diskriminaci spotřebitele. Ve třetí kapitole je 

věnován prostor vysvětlení pojmu nepřímé diskriminace. Čtvrtá kapitola shrnuje právní zakotvení 

zákazu diskriminace spotřebitele v českém právním řádu, včetně evropské legislativy. Poslední 

kapitola první části popisuje způsoby, jakými se spotřebitel může domáhat ochrany proti 

domnělému diskriminačnímu jednání. 

V druhé části, nazvané Autonomie vůle, svoboda podnikání, svoboda projevu, se autorka 

postupně věnuje každému z těchto uvedených principů či svobodám. První kapitola druhé části se 

zabývá omezením vyplývajícím ze zákazu diskriminace, které se promítá do principu autonomie 

vůle podnikatele a jeho smluvní svobody. Druhá kapitola ze stejného pohledu zkoumá 

podnikatelovo ústavně zaručené právo na svobodný výkon povolání. V poslední, třetí, kapitole 

druhé části je porovnáván dopad zákazu diskriminace na svobodu projevu podnikatele. 

Klíčová slova: diskriminace, spotřebitel, svoboda projevu 
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Discrimination againts consumer in the provision of goods and services 

Abstract 

The topic of this thesis is the prohibition of discrimination of consumers in the provision of 

goods and services. Recently, this issue has been the object of interest thanks to the Constitutional 

Court's judgment from 17 April 2019, in which the Constitutional Court dealt with consumer 

discrimination directly. The aim of this thesis is to analyse the concept of discrimination in the 

area of provision of goods and services and to compare the principle of non-discrimination with 

other principles acting in conflict. For this reason, the thesis is divided into two main parts. The 

introduction is followed by the first part that is fully devoted to the analysis of the concept of 

consumer discrimination and other terms related to it. The second part of the work deals with the 

principles against which the principle of non-discrimination directly acts.  

The first part, entitled Consumer Discrimination, is divided into five subchapters. The main 

introductory chapter deals in detail with the analysis of the concept of discrimination and deals 

with discriminatory criteria in individual subchapters. The second chapter mentions cases of 

different treatment, which by law are not and cannot be considered as discrimination of the 

consumer. The third chapter is devoted to the explanation of the concept of indirect discrimination. 

The fourth chapter summarizes the legal enshrining of the prohibition of discrimination of 

consumers under the Czech law, including European legislation. 

In the second part, entitled Autonomy of Will, Freedom to Conduct a Business, Freedom of 

Expression, the author gradually deals with each of these principles or freedoms. The first chapter 

of the second part deals with the restrictions resulting from the non-discrimination principle, which 

affect the principle of the entrepreneur‘s autonomy of the will and his contractual freedom. From 

the same perspective, the second chapter examines the entrepreneur's constitutionally guaranteed 

right to conduct a business. In the last, third, chapter of the second part, the impact of the 

prohibition of discrimination on the freedom of expression of the entrepreneur is compared. 

Key words: discrimination, consumer, freedom of expression. 


