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Úvod 

 

Rigorózna práca pojednáva o diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch v dvoch 

krajinách Európskej únie, ktoré doposiaľ majú ako územia pôvodne spoločného štátu aj naďalej 

nadštandardné vzťahy, a to v Českej republike a na Slovensku. Obe krajiny prešli výraznými 

zmenami ako v oblasti ekonomiky, kultúry, tak v oblasti legislatívnej. Obe krajiny však vysokou 

mierou ovplyvňuje legislatíva Európskej únie a podobné hodnotové systémy.  

 Diskriminácia pre oba štáty  je jav rozhodne nielen nežiaduci, ale v negatívnom ponímaní  

aj zakázaný, no napriek tomu sa žiaľ skoro v každej oblasti života vyskytuje. Korene  vzniku 

pochádzajú  už z rodín a sú mnohokrát výsledkom ako výchovného, ale aj žiaľ vzdelávacieho 

procesu, neopomínajúc negatívny vplyv médií, internetu, kolektívov  a mnohokrát spočívajú   v 

nesprávnej výchove detí, ktoré sa stávajú buď obeťami nerovnakého zaobchádzania, alebo 

naopak násilníkmi.  

 Polarizáciou spoločností sa umožňuje vznik rôznorodých multinázorových prúdov k 

spoločenským javom a nad mnohými skutočnosťami štát „priviera“ oči a nereaguje na už 

existujúce problémy, a aj napriek snahe právnych teoretikov a vedeckej obce, tento jav potláča 

do úzadia a nevenuje mu v oblasti najmä vrcholovej politiky ale žiaľ aj v súdnej praxi  

dostatočnú pozornosť, ktorú si tento veľmi negatívny jav zasluhuje. Týmto sa ani nedostáva do 

povedomia práve orgánov rozhodujúcich o tom, či tu diskriminácia je alebo nie je, či niekoho 

postihla a aké mnohokrát ďalekosiahle následky pre život jedincov má. A preto kompetentní 

(sudcovia, orgány činné v trestných konaniach, inšpektoráty práce, ďalšie dotknuté inštitúcie) 

často laxne skonštatujú, že k preukázaniu diskriminácie nedošlo, neskúmajúc ďalej, aký zásadný 

vplyv na život človek ich často aj nesprávne rozhodnutie môže mať. 

 Doposiaľ ešte neexistuje viac precizovaná forma úpravy diskriminácie najmä v 

zamestnaneckej  oblasti. Spoločnosť sa  vyhýba, chrániac v tomto najmä postavenie 

zamestnávateľa, prijať konkrétnejšiu normu, ktorá by jasne demonštrovala všetky formy 

diskriminácie, ktoré sa v pracovnom procese, kde navyše jednotlivec trávi prevažnú časť svojho 

aktívneho života, vyskytujú. Do budúcna sa bude iste v  boji s diskrimináciou očakávať prijatie 

precíznejšej legislatívnej úpravy, aby sa najmä predchádzalo tomuto jednoznačne negatívnemu 

javu, určite len brzdiacemu vývoj spoločnosti. Štát musí dbať na vytváranie zdravého prostredia 

ako v pracovných vzťahoch, tak aj v celej spoločnosti. Musí dbať na ako záujmy 

zamestnávateľa, ktorého cieľom je zisk a jeho rozvoj a v neposlednom rade zamestnanca, ktorý 
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bude adekvátne ohodnotený a vykonávajúci prácu v zdravom prostredí v prospech 

zamestnávateľa a tým v závere aj celej krajiny.  

 V neposlednom rade významnou mierou na formovanie ako legislatívy, tak postojov v 

celej spoločnosti majú súdy, ktoré svojimi rozhodnutiami ovplyvňujú ďalšie napredovanie v boji 

s negatívnym javom diskriminácie. Postupne vznikajúca ustálená judikatúra v oboch právnych 

systémoch zásadne ovplyvňuje aj budúce rozhodovania súdov. Možno skonštatovať, že v 

súčasnej dobe sú rozhodovania slovenských súdov značne ovplyvňované a to nielen v 

pracovnoprávnej oblasti, českou judikatúrou a osvojujú si mnohé z rozhodnutí českých súdov.  

 Moju prácu som rozdelil systematicky do úvodu a troch častí. Zameral som sa na jednak 

analýzu pojmu diskriminácia, ktorého pochopenie je rozhodujúce pri najmä praktickej rovine 

a aplikačnej praxi,  venoval som pozornosť druhom a formám diskriminácie,  čomu je venovaná 

prvá časť,  majúca  skôr deskripčný charakter, so zameraním na oblasť aj pracovnoprávnych 

vzťahov.  V druhej časti venujem pozornosť podrobnej právnej úprave diskriminácie a to v 

českom právnom poriadku ako aj v slovenskej legislatívnej úprave s upriamením pozornosti aj 

na legislatívu medzinárodnú, najmä právnu úpravu Európskej únie, ktorá rozhodujúcou mierou 

vplýva na právne poriadky oboch posudzovaných krajín. Tretia časť pojednáva o možnostiach  

obrany proti diskriminácii  ako v českej republike tak na Slovensku a vymedzuje konkrétne 

formy nerovnakého zaobchádzania doposiaľ právnou teóriou uznané, ako rozhodne negatívne 

javy v pracovnoprávnych vzťahoch so zameraním aj na rozhodovaciu činnosť súdov v tejto 

oblasti aj s príkladmi judikatúry na úrovni európskej. 
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1. Pojem diskriminácia.  

Delenie diskriminácie so zameraním na pracovnoprávne vzťahy 

 

 V spoločnosti v prevažnej miere negatívne vnímaným aspektom v každej oblasti 

ľudského života, vynímajúc len pozitívny rozmer tohto javu, je diskriminácia. Hlavnou 

obsahovou náplňou diskriminácie je vnímanie určitých skutočností vyskytujúcich sa v 

spoločnosti odlišne a z toho vyplývajúce   následné správanie sa subjektov k iným inak ako k 

väčšine, v obdobnej či totožnej situácii. 

 Diskriminácia je jav sprevádzajúci spoločnosť od jej vznikov, pričom až novodobé dejiny 

sa vážnejšie týmto javom, ako žiaľ prirodzenou súčasťou každej spoločnosti, začali  zaoberať a 

vytvárať aj rámec ochrany jednotlivcov, ktorých tento rozhodne jav nežiadúci, postihol. Pred 

rokom 1989 sa snažila vtedajšia spoločnosť jav skrývať a popierať jeho existenciu v spoločnosti. 

Aj po revolúcii vo vtedajšom Československu bol pojmový znak len postupne do legislatívy 

prijatý. 

 Ako vidieť podobne  v Českej republike, kde antidiskriminačný zákon ako už konkrétny 

legislatívny rámec ochrany pred diskrimináciou a nerovnakým zaobchádzaním bol prijatý  v 

roku 2009 a na Slovensku v roku 2004, tento negatívny jav začal vážnejšie zákonodarcov 

zaujímať vlastne  len pred pár rokmi a je stále vo vývoji a podľa môjho názoru stále 

nedostatočne upravený tak, aby skutočne obete diskriminácie  chránil so želaným výsledkom. 

Spoločnosť  často pred týmto javom zaviera oči a situácie už vzniknuté sa neriešia resp. sa 

zľahčujú, súdy mnohokrát laxne rozhodujú o osude ľudí a často aj v neprospech dotknutých 

osôb, nakoľko ide o náročné dokazovanie a aj napriek tomu, že sa jedná v praxi o tzv.  obrátené 

dôkazné bremeno a teda strana žalovaná je povinná preukázať, že k diskriminácii nedošlo, 

väčšinou žalobné návrhy súdy zamietajú a často tak poškodzujú obete, ktoré sa stávajú v závere 

v práci nežiaducimi a sú odstrčení na okraj spoločnosti. Častým následkom je nielen nenájdenie 

opory na súde, či u vedenia zamestnávateľa, ale naopak sa zamestnávateľ snaží takejto osoby  

zbaviť a za každú cenu  pracovný pomer ukončiť. 

 Zamestnávateľovi síce z legislatívnej úpravy v oboch posudzovaných krajinách (ČR aj 

SR) vyplýva už ex legem povinnosť predchádzať diskriminácii, no mnohokrát ju práve 

zamestnávatelia podporujú a to v rôznych formách, ktorým  je podrobne  venovaná  3. časť tejto 

práce. 

 Diskriminácia sa môže diať na základe aktívnej činnosti, keď štát, či nejaká osoba 

(právnická alebo fyzická) znevýhodňuje určitú osobu z určitého dôvodu. Napríklad 

zamestnávateľ neprijme do pracovného pomeru ženu, tým sa dopúšťa diskriminácie. Tiež 
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napríklad ak vstup do niektorého zariadenia má určité pohlavie zvýhodnené, tiež sa jedná o 

diskrimináciu a to z dôvodu pohlavia. 

 Tiež nečinnosťou dochádza k diskriminácii a to v prípade ak štát či iné kompetentné 

orgány nezasahujú ak je to potrebné na ochranu práv jednotlivca či skupiny. 

 Veľkú mieru na diskriminácii môžu mať aj média a jazyk. „Masovokomunikačné 

prostriedky a jazyk sú účinnými nástrojmi na upevňovanie rodových stereotypov a napomáhajú 

diskriminácii na základe pohlavia/rodu. Mediálna sféra je veľmi silná a obrazy žien a mužov, 

ktoré umelo vytvára, pôsobia na väčšinu obyvateľstva. Reklama patrí k činiteľom, ktoré 

vytvárajú spoločenské normy. Ak sa napríklad ženy objavujú pravidelne alebo výlučne v 

domácnosti, pri upratovaní a pri starostlivosti o deti a manžela, posilňuje sa tým dojem, že ženy 

patria do domácnosti. Tak sa oslabuje ich pozícia na pracovnom trhu, pretože zamestnávatelia a 

zamestnávateľky podvedome tiež vidia domácnosť ako primárnu sféru ženskej sebarealizácie. 

Výskumy zistili, že pri zobrazovaní žien na pracovisku sa kladie dôraz na perfektný zovňajšok 

prípadne na sexepíl – dokonalá postava, dlhé nohy v minisukni, bohatá hriva vlasov; ženské 

postavy v reklame sa nebavia o odborných záležitostiach (financie, výpočtová technika a pod.), 

ale chvália laky na vlasy a popíjajú kávu. Diskriminácia prostredníctvom jazyka napríklad 

znamená, že aj v prípade, keď sa hovorí o mužoch a o ženách naraz, používa sa na to označenie v 

mužskom rode (napr. v školách sa často stáva, že v triede je 25 študentiek a 5 študenti a aj tak 

oslovenie k nim je takmer vždy „milí študenti“). Existuje však aj veľa prípadov, kedy sa ženy 

(často samy) označujú mužskými tvarmi (napr. Anna Veselá, zubný lekár).“
1
 

 

1.1. Pojem diskriminácia – všeobecne 

 

 Jednotná charakteristika pojmu diskriminácia ako taká doposiaľ nebola ustálená a preto 

je potrebné vychádzať z chápania tohto pojmu rôznymi právnymi teoretikmi, týmto javom sa 

zaoberajúcimi a opierať sa o pojmové znaky, ktoré tento jav vystihujú, či špecifikujú. 

Právna teória sa doposiaľ ustálila len na presnej definícii priamej, nepriamej 

diskriminácie, či rôznych foriem nerovnakého zaobchádzania. Ak aj snažiac sa využiť rôzne 

slovníky, výkladové pravidlá, či internetové portály, máte v úmysle nájsť jednoznačný význam, 

či definíciu tohto jazykového výrazu, túto nikde ako jednotný pojem, na ktorom by sa právni 

teoretici zhodli, nenájdeme. Najčastejšie je možné sa stretnúť s vyjadrením a chápaním tohto 

pojmu, ako „rozdielny, iný, odlišný prístup“. 

                                                 
1
 Spôsoby diskriminácie alebo AKO SA TO DEJE? www.diskriminacia.sk, dostupné z 

http://diskriminacia.sk/pohlavie-rod/sposoby-diskriminacie/ 

http://www.diskriminacia.sk/
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Vo všeobecnosti je diskriminácia chápaná ako konanie ale aj opomenutie, keď sa v 

identickej resp. podobnej situácii zaobchádza s osobou (tiež skupinou ľudí, organizáciou, 

krajinou, skupinou štátov) rozdielne  ako s iným, a to na základe jeho odlišnosti z dôvodu 

inakosti, odlišnej podstaty, rozdielnosti (napr. odlišná rasa, pohlavie, pôvod na základe etnika, 

vek, náboženstvo, sexuálna orientácia, politická príslušnosť). 

Aby sme si presne určili, či pôjde skutočne o  diskrimináciu, je potrebné vnímať na 

základe existencie príčinnej súvislosti medzi znevýhodnením a použitím kritéria pre 

rozlišovanie. Rozlišovanie, ktorého latinský ekvivalent je „discriminare“ totiž samo o sebe 

neznamená negatívny, ale ani pozitívny význam. Svoj zásadný význam získava až v spojitosti s 

konkrétnou situáciou, kde sa rozlišovanie uplatňuje. Teda rozlišovať neznamená hneď 

diskriminovať v negatívnom ale ani pozitívnom poňatí.  

Diskrimináciou je každé neopodstatnené nerovnaké zaobchádzanie s ľuďmi zo strany 

štátu alebo iných ľudí, ktorí majú istú moc, právomoci alebo sa pohybujú v prostrediach, kde sú 

ľudia jeden od druhého istým spôsobom závislí.
2
 

Jedná sa o termín označujúci rozlišovanie. Častejšie sa používa v negatívnom význame 

rozlišovania osôb na základe príslušnosti  k všeobecnej skupine bez ohľadu na schopnosti 

konkrétneho jedinca. Podľa následne konkrétneho kritéria diskriminácie, ktoré boli dlhodobým 

skúmaním právnych teoretikov, či sociológov a ďalších expertov najmä na ľudsko-právnu oblasť 

vytypované a potom aj do právnych systémov v oblasti nerovnakého zaobchádzania zakotvené,  

sa pojednáva o diskriminácii na základe rasy, náboženského presvedčenia,  veku, pohlavia, 

politických názorov a pod. Zo sociálneho hľadiska sa jedná o obmedzovanie či utláčanie určitých 

spoločenských skupín a jednotlivých členov upieraním ich občianskych práv znižovaním šance 

na uplatnenie sa v rôznych oblastiach života, ktoré môžu jedinca ovplyvniť aj existenčne. Jedná 

sa totiž napríklad o zamestnanie, politickú kariéru, prístup do spoločnosti ako takej a pod.  

Z právneho hľadiska však nemožno diskrimináciu chápať ako akékoľvek rozlišovanie, ale 

len takú situáciu, kedy právny poriadok určitého štátu vytvára nerovnosť vo výkone 

subjektívnych práv alebo povinností, avšak neexistuje tu relevantná súvislosť medzi touto 

nerovnosťou založenou právnym poriadkom a nerovnosťou, ktorá je z povahy veci vlastná 

subjektívnemu právu alebo povinnosti. 

Definíciu pojmu diskriminácia by mala vytvoriť právna teória a „diskriminácia nemôže 

predstavovať len určitý stav, ale musí predpokladať konkrétny  právny vzťah medzi účastníkmi, 

                                                 
2
 Dostupné z http://www.diskriminacia.sk/, 18.10.2012 
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t.j. medzi diskriminovaným a diskriminujúcim, teda medzi subjektmi diskriminácie“.
3
 Taktiež 

považuje za dôležité zdôrazniť, že diskriminácia nie je len konanie, ktoré znevýhodňuje či 

spôsobuje ujmu druhej osobe, ale takisto môže byť založená na základe opomenutia. Čo je  však 

relatívne, nakoľko nie každé iné zaobchádzanie je možné hneď považovať za diskriminačné a na 

to, aby bolo možné kvalifikovať isté konanie alebo opomenutie ako (ne)diskriminačné, je 

potrebné vykonať porovnanie voči inej osobe, referenčnej osobe (komparátorovi). Jeho voľba je 

pre posúdenie rozhodujúca a zhoda je v tomto prípade zložitá, resp. nezhoda v tom, s kým alebo 

čím treba porovnávať, je veľmi častý jav. Ak takéto porovnanie nie je možné a komparátor 

neexistuje, nemôže sa teda jednať o diskrimináciu. Avšak nedá sa ani v tomto prípade absolútne 

vylúčiť diskriminácia, pretože v niektorých prípadoch by stačilo preukázať, že diskriminujúci by 

s danou osobou  zaobchádzal výhodnejšie, ak by existovala, ako s diskriminovaným, potom by 

nebol komparátor konkrétny. 

Diskrimináciou v právnom slova zmysle sa rozumie rozlišovanie, vylúčenie, obmedzenie 

alebo zvýhodňovanie jednotlivca či skupiny na základe istého diskriminačného dôvodu.
4
 

Diskriminácia je často v spoločnosti veľmi hlboko zakorenená a zriedkavo sa v prípade 

jej výskytu podarí nájsť konkrétne osoby, ktoré sú za ňu zodpovedné. Dokonca sa mnohokrát 

stáva, že ani ľudia, ktorí sú diskriminácii vystavení, si jej existenciu celkom neuvedomujú. 
5
 

 

1.1.1. Môj názor na diskrimináciu 

 

Diskrimináciu, opierajúc sa aj o právne názory, ale aj osobné skúsenosti, ako javu 

negatívneho, chápem ako určité konanie, opomenutie, postoje či názory jednotlivca alebo 

skupiny osôb, ktorý (í) inej osobe (či osobám) spravidla úmyselne vytvára (jú) podmienky, 

sociálne  či pracovné prostredie, ktoré postihnuté osoby (a tiež okolie) vnímajú jednak negatívne 

a to tým, že im spôsobujú sťaženie postavenia v spoločnosti, ale skutočne aj dochádza k 

následkom, majúcim  dočasný či trvalý vplyv na kvalitu života dotknutých osôb. Musí sa však 

jednať o situáciu(ie) bežnú(é) pre viac osôb, v ktorej sa s jednou alebo viacerými osobami 

zaobchádza odlišne, pričom to však  nemusí byť len z dôvodov taxatívne v antidiskriminačnom 

zákone, či iných zákonoch vymedzených, ale z akéhokoľvek aj subjektívneho dôvodu na strane 

                                                 
3
 .Kuril, M. Niekoľko poznámok k antidiskriminačnej legislatíve Slovenskej republiky a niektorým jej aplikačným 

problémom. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomický a sociálny rozvoj 

Slovenskej republiky, Bratislava. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s.187 
4
 Kuril, Niekoľko poznámok k antidiskriminačnej legislatíve Slovenskej republiky a niektorým jej aplikačným 

problémom. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomický a sociálny rozvoj 

Slovenskej republiky, Bratislava. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008, s. 187 
5
 Debrecéniová, Čo (ne)vieme o diskriminácii. Bratislava. 2008, s. 9 
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osoby diskriminujúcej (napr. osobné nesympatie, zneužívanie postavenia, prejavy arogancie 

moci a pod.).  

Z uvedeného teda možno vyvodiť, že diskriminácia v negatívnom ponímaní je  jav, ktorý 

má v prípade jeho aplikácie v reálnom živote rozhodne neblahé následky na osobe(ách), ktorých 

sa dotýka a v prípade neriešenia tohto javu či už samotnou postihnutou osobou, 

zamestnávateľom, alebo orgánmi na to kompetentnými, môže ovplyvniť kvalitu života 

jednotlivca či skupiny aj natrvalo. Ak by sme sa mali zamerať najmä na oblasť pracovnoprávnu, 

ktorá je ústrednou témou práce, je podľa môjho názoru hlavná ťarcha na zamestnávateľovi, aby 

diskrimináciu a najmä z nej odvodené veľmi negatívne javy ako napr. šikana, nebola vôbec na 

pracovisku pripustená. Je veľmi dôležité nastaviť pravidlá v zamestnaní tak, aby bolo dokonca 

povinnosťou zamestnancov nahlasovať tento negatívny jav, vytvoriť prostredie, ktoré by vnímali 

zamestnanci síce s povinnosťami, na druhej strane však s možnosťou a pocitom, že ich 

zamestnávateľ zastane a že vytvorí to, čo od neho aj Zákonník práce a to či v Českej republike, 

na Slovensku,  ale aj vo všetkých krajinách Európskej únie očakáva – priaznivé pracovné 

prostredie. Zákonníky práce v posudzovaných krajinách explicitne vymedzujú povinnosť 

rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie (podrobnejšie o tom v druhej kapitole). Z 

vlastnej skúsenosti, keď som v minulosti ako zamestnanec zažil u seba negatívne javy ako 

bossing, mobbing a toho času ako zamestnávateľ, kedy sa dôsledne týmto javom snažím na 

pracovisku predchádzať a vyhýbať sa im, viem, aké nevyhnutné a dôležité je neustále viesť o 

téme verejnú diskusiu, ľudí vzdelávať v tejto téme a budovať zdravé pracovné prostredie. 

 

1.2. Všeobecné pojmové znaky diskriminácie 

 

Najmä z dôvodu už v tejto časti uvedenom, že jednoznačná definícia pojmu diskriminácia 

doposiaľ neexistuje a právni teoretici sa na žiadnej ani doposiaľ jednoznačne neustálili, je preto 

potrebné si hlbšie vymedziť pojmové znaky diskriminácie vychádzajúc najskôr z pochopenia 

pojmu rovnosť. 

Pojem ako taký, je chápaný ako určitá predstava o niečom s presne vymedzených 

obsahom, zahrňujúci súhrn všeobecných a podstatných znakov
6
, zachycujúci popisom a 

výpočtom vlastností obsah pojmu
7
. Je potrebné teda len vychádzať z chápania pojmu 

diskriminácia  rôznymi právnymi teoretikmi a opierať sa skôr o pojmové znaky tento pojem 

tvoriace odvodzujúc ho najskôr od pojmu rovnosť. 

                                                 
6
  Dostupné z www.slovnik.sk 

7
 Slovník cizích slov dostupné z  scs.sbz.cz 
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1.2.1. Rovnosť 

 

Rovnosť nie je primárne právnym pojmom a nie je obdobne ako diskriminácia ani právne 

definovaná. Je jednoznačne najvyššou spoločenskou hodnotou demokratických spoločností. 

Právo všeobecne obsahuje určitý počet princípov, na ktorých je postavené. Sú to právne 

princípy. „princip de similibus idem est iudicatum“ (prípady podobné sa majú rozsudzovať 

podobne). 

Pojem rovnosť nie je jednoznačný a preto je aj ťažko uchopiteľný. Postupne sa menil 

počas vývoja ľudskej spoločnosti. To je aj dôvod, prečo aj nie je tento pojem možné striktne 

vymedziť jednoznačnou definíciou. Rovnosť možno chápať vo viacerých významoch, a to buď 

v závislosti na hodnotách alebo ľudských právach, ktoré ju špecifikujú. Následne rozlišujeme 

rovnosť v pracovnoprávnych vzťahoch, rovnosť v prístupe ku vzdelaniu a pod.
8
 

Princíp rovnosti môžeme zaradiť k tzv. implicitným princípom, to sú princípy vysokého 

stupňa všeobecnosti. Tento princíp je vlastne súčasťou pojmu spravodlivosť vo formálnom 

zmysle, demonštruje samu ideu práva a nepozná žiadne hranice. Rovnosť je jedným z hlavných 

ideálov každej demokratickej spoločnosti a chápania právnych teoretikov. Je súčasťou 

spravodlivosti a spolu so slobodou a solidaritou je dôležitou demokratickou požiadavkou. 

Vo vzťahu k základným právam a slobodám je rovnosť ústrednou kategóriou 

demokratického právneho štátu garantovaná základnými zákonmi štátu, zaručujúca sa rovnosť 

základných práv a slobôd všetkých ľudí bez rozdielu a tým aj zákaz akejkoľvek diskriminácie či 

znevýhodnenia niektorých skupín, založený na rozdieloch pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, 

viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, 

príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

Rovný v anglickom jazyku Equal znamená rovnaký, na rovnakej úrovni hodnoty, ceny, 

objemu alebo práv. Pojem „rovný“ v rovine právnej, nie je označením identity, ale duality a 

znamená, že vec je meradlom pre vec inú, čiže rovnako človek pre iného človeka alebo skupinu. 

Rovnosť si ale vyžaduje konkretizáciu pre jednotlivé skupiny subjektov práva, konkrétne právne 

prípady a právne situácie. V zásade môžeme hovoriť o troch úrovniach konkretizácie: 

a) všeobecnej konkretizácii z hľadiska rovnosti všetkých subjektov práva pred zákonom 

bez ohľadu na ich postavenie (charakteristiku)  

b) všeobecnej konkretizácii z hľadiska rovnosti subjektov práva pri obmedzovaní 

(všetkých) základných práv a slobôd  

                                                 
8
 Bobek,M. a kol.. Rovnost a diskriminace. 1. vyd. Praha. C. H. Beck,  2007, s.7 
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c) špeciálnej konkretizácii z hľadiska rovnosti dotknutých skupín subjektov práva v 

špeciálnych prípadoch a situáciách vo vzťahu ku konkrétnym základným právam alebo 

slobodám. 

Rovnosť, rovnaké zaobchádzanie ale aj  rešpekt k odlišnosti, sú nevyhnutnou a zásadnou 

súčasťou dôstojného života  v ľudskej spoločnosti. V demokratickej  spoločnosti patrí rovnosť, 

rovné zaobchádzanie a nediskriminácia k štandardným hodnotám, predstavujúcim jeden zo 

základných pilierov ľudských práv. 

K rovnosti sa v súčasnosti hlásia všetky civilizované a demokratické krajiny sveta a  

spoločenstvá všetkých civilizovaných a demokratických štátov. Medzi tieto krajiny patrí ako 

Slovensko, Česká republika, tak celá Európska únia, ktorá je založená na princípoch slobody, 

demokracie, rešpektovaní ľudských práv a základných slobôd a jej fungovanie sa opiera o 

princípy právneho štátu. Tieto princípy sú spoločné pre všetky členské štáty ako všeobecné 

princípy práva EÚ.
9
 

„Problematiku rovnosti je možné vykladať ako z pohľadu historického vývoja, tak aj 

pohľadu kultúrneho. Platí, že zásada rovnosti vychádza vždy z určitých  sociálnych, politických, 

historických a ekonomických faktorov, pričom tieto sa v priebehu času menia. Na zmeny musí 

spoločnosť reagovať a takto sa mení obsah pojmu rovnosť. Voľba určitého pochopenia rovnosti 

nevyplýva z logiky, ale z hodnôt alebo politických záujmov.“
10

 Rovnosť môže smerovať k 

rôznym cieľom z dôvodov zmiernenia znevýhodnenia, zachádzania s každým s rovnakou úctou a 

záujmom a v prípade politických cieľov ide o získanie prístupu k rozhodovaniu. 

 

A. Rovnaké zaobchádzanie 

 

Aby došlo k naplneniu pojmu rovnaké zaobchádzanie, je nevyhnutné definovať čo 

rovnaké zaobchádzanie nie je. Keďže rovnaké zaobchádzanie spočíva najmä v zákaze 

diskriminácie z dôvodov zákonných a o čom táto práca pojednáva podrobnejšie v ďalších 

kapitolách, rovnakým zaobchádzaním možno chápať v rovnakej situácii sa jednotne správať ku 

všetkým osobám, a to bez ohľadu na ich vek, pohlavie a pod. Samozrejme sú situácie, kedy sa 

vyžaduje priamo, aby určité osoby požívali osobitný prístup (napr. obete trestných činov), kedy 

práve rovnaké zaobchádzanie vhodné nie je. 

Za účelom ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie prijala ako Slovenská republika  aj 

Česká republika samostatné zákony opierajúc sa aj o medzinárodné dokumenty. Ustanovenia 

                                                 
9
  Dostupné z http://www.europa.eu/, 17.10.2012 

10
 Fredman,S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum, str.2-3 
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obsahujúce zákaz diskriminácie, a teda princípy rovnakého zaobchádzania resp.  právo na 

rovnaké zaobchádzanie sú však aj súčasťou iných zákonov, ako je napr. zákonník práce, školský 

zákon či zákon o sociálnych službách a pod. 

 

B. Členenie rovnosti 

 

Rovnosť možno ponímať spôsobmi, podľa základného významu, aký zvolíme a v 

konkrétnom vymedzení rovnosti, je potom rozhodujúce naše kritérium. Všeobecne možno 

aplikovať rovnosť v zmysle, že s rovnými sa má zaobchádzať rovnako a s rôznymi rôzne. 

Základné členenie rovnosti spočíva v rozlišovaní rovnosti v materiálnom a formálnom zmysle. 

Rovnosť v materiálnom zmysle ide nad rámec pre rovnaký prípad rovnaké riešenie, pre 

rovnaký subjekt rovnaká povinnosť, rovným rovnako podľa vonkajších znakov a odlišnému 

odlišne. Nestačí rovnosť de iure, ale dosahuje sa rovnosť aj de facto. Skúma sa reálny dopad 

pravidla, alebo zákonného ustanovenia. 

Rovnosť vo formálnom zmysle tu stačí rovnosť de iure, neskúma sa rovnosť aj de facto. 

Stojí na premise, že spravodlivé znamená všetkým rovnako. Medzi jednotlivcami nerobí 

rozdiely. Toto kritérium však možno dôsledne dodržiavať len vtedy ak sú jednotlivci skutočne 

„rovnakí“. Každé posudzovanie rovnosti sa začína zvolením si vhodného porovnávacieho prvku, 

takzvaného komparátora. Predmetom záujmu formálnej rovnosti sú však iba „rovnakí“, teda 

okruh jednotlivcov, ktorí sa cez sito komparátora dostanú do kategórie „rovnakí alebo 

porovnateľní“. Spôsob zaobchádzania s odlišnými však nie je predmetom záujmu formálnej 

rovnosti. S náplňou tejto rovnosti súvisia viac menej dve dimenzie; rovnakému rovnako a 

odlišnému odlišne. Teda ak zachádzame s rovnakým odlišne alebo s odlišným rovnako, 

negujeme tým skorší výrok. 

Formálna rovnosť je kategóriou abstraktnou a individualistickou; pretože sa vôbec 

nezaoberá pozadím jednotlivcov, ich sociálnym pôvodom či dynamikou vývoja. Je to rovnosť 

„statická“, zmrazená v čase a priestore a to preto lebo sa obmedzuje na rovné zaobchádzanie so 

všetkými porovnateľnými jedincami v jeden časový okamih. Rovnako neberie do úvahy reálny 

dopad aplikovaných ustanovení. Pokiaľ sú určité osoby alebo situácie brané ako porovnateľné, je 

potom dané ustanovenie aplikované bez ohľadu na to, či je jeho reálny dopad na jednotlivcov či 

skupiny odlišný. V praxi ju možno vidieť v oblasti procesného práva 
11

 

 

                                                 
11

 Bobek,M. a kol.. Rovnost a diskriminace. 1. vyd. Praha. C. H. Beck,  2007, s.11 
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C. Rovnosť príležitostí 

 

Rovnosť príležitostí je chápaná v rovine materiálnej. A teda pred  zákonom majú všetci 

ľudia rovnoprávne postavenie a princíp je uznávaný všetkými civilizovanými demokraticky 

fungujúcimi krajinami. Základom je skutočnosť, že ozajstná, skutočná a reálna rovnosť nemôže 

byť nikdy dosiahnutá pokiaľ majú jednotliví jedinci odlišné štartovacie pozície. Cieľom rovnosti 

príležitostí je zistenie rozdielov medzi jednotlivcami a tieto následne postaviť na rovnakú 

štartovaciu čiaru. Rovnosť príležitostí teda vytvára základ pre odstraňovanie nerovností „ex 

ante“. Cieľom je rovnosť šancí, aby každý člen spoločnosti mal rovnakú možnosť sa realizovať 

v spoločnosti samozrejme podľa svojich schopností. Samozrejme nie je možné touto politikou 

zotrieť už dané rozdiely, ktoré spočívajú v štarte každého jedinca, v akom prostredí sa narodí, 

teda z akej skupiny pochádza (napr. chudobné dieťa z marginalizovanej skupiny versus dieťa 

majiteľa solventnej obchodnej spoločnosti). 

 V praxi rozoznávame:   

- rovnosť de iure, teda formálna rovnosť, zabezpečená zákonom 

- rovnosť de facto, ktorá je dosahovaná a jej hodnotenie sa vykonáva na základe 

vyhodnocovania výsledkov 

 

Rovnosť príležitostí je tiež aktivita, typická zo strany vlády či verejnej moci. Čiže sa 

neobmedzuje len na „suché“ konštatovanie nerovnosti, ale aktívne hľadá možnosti ako odlišnosť 

zotrieť a dať všetkým rovnaké štartovacie šance, prípadne tieto šance aspoň priblížiť. V praxi to 

znamená, že rovnosť príležitostí vyžaduje či na druhej strane ospravedlňuje zvláštne programy či 

cielenú pomoc horšie profesijne či spoločensky situovaných jedincom. 

 

D. Rovnosť výsledkov 

 

Je opakom rovnosti formálnej. Pretože zatiaľ čo formálne rovnosť je založená na 

abstraktnom vnímaní rovnosti, individualizme a prísnej neutralite štátu a verejnej moci, rovnosť 

výsledkov sa zameriava na  konkrétnu situáciu, alebo pozadie jednotlivca, jeho príslušnosť k 

určitej skupine a vyžaduje pre danú skupinu celkové výsledky zodpovedajúce jej zastúpeniu v 

spoločnosti. Rovnosť výsledkov sama o sebe nevyžaduje, aby štát začal pozitívne konať v 

prospech znevýhodnenej skupiny. Nemožno ju stotožňovať s pozitívnymi opatreniami. Neplynie 

povinnosť uvádzať v zdôvodneniach morálne zdôvodnenia, význam štatistík, ale môže to 

významne ozrejmiť daný prípad. Je to podstatné predovšetkým v oblastiach ekonomických a 
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sociálnych práv. Základným pilierom princípu rovnosti je ustanovenie v Listine základných práv 

a slobôd či Ústave SR „ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach“. 

 Rovnosť vo výsledkoch a rovnosť v príležitostiach uznávajú rozmanitosť a rôznorodosť, 

ktoré vysvetľujú, ako existujúce rozdielnosti v spoločenskej realite vedú napriek rovnakému 

zaobchádzaniu k nerovnakým výsledkom, a zároveň objasňujú aj to, prečo osoby majú 

nerovnaké príležitosti najmä na pracovnom trhu. Realita zachycuje tieto predpoklady, a preto 

súčasne tlačí aj na to, aby sa volili asymetrické prístupy k diskriminácii, ktorých výsledkom je 

zahrnutie členov určitých skupín v dôsledku ich špecifických charakteristík do priestoru rovnosti 

vo výsledkoch a rovnosti v príležitostiach. Z týchto dôvodov by rozmanitosť mala byť 

zohľadňovaná a malo by byť s ňou náležite zaobchádzané. To však vyžaduje určitý druh 

pozitívneho zaobchádzania, ktoré zohľadní rozdiely v situácii, ale takýto druh zaobchádzania by 

nemal viesť k protiprávnym alebo inak negatívnym dôsledkom.
12

 

 

1.2.2. Druhy a formy diskriminácie 

 

 Ak sme vyššie vyvinuli snahu vo všeobecnosti pochopiť pojem rovnosť, ako pojem 

právne nedefinovaný, potom práve z neho protikladom je možné odvodiť aj pojem diskriminácia, 

teda formu určitého nerovnakého zaobchádzania, práve pri primárnej požiadavke 

demokratických a právnych štátov na rovnosť pred zákonom, tvoriacu hlavný princíp každej 

legislatívnej úpravy, základným zákonom štátu počínajúc. 

 Ako bolo podrobne v tejto kapitole vymedzené, pojem diskriminácie, aj keď mnohými 

autormi nejednotne charakterizovaný bez fixne koncipovanej definície, v podstate znamená 

odlišný postoj spočívajúci v konaní alebo nekonaní jednotlivcov či skupiny, k určitej  osobe či 

viacerým osobám z určitého dôvodu (kým legislatívna úprava pripúšťa len taxatívne vymedzené 

zakázané dôvody  - pohlavie, náboženského vyznanie a viera, rasa, zdravotné postihnutie, 

príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, vek, sexuálna orientácia, atd., podľa môjho 

názoru by sa mohlo jednať o rôzne subjektívne postoje aj z iných motivačných kritérií, ako 

zákonom vymedzené, ako som to už vyššie uviedol) 

 Aby však tento pojem bol komplexne a dôsledne pochopený, je nevyhnutne potrebné 

odlíšiť diskrimináciu pozitívnu a negatívnu, ako jav v podstate žiaduci alebo naopak pre 

spoločnosť neprijateľný. 
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 Pod pozitívnou diskrimináciou je nutné vnímať situácie v spoločnosti, keď určité osoby 

alebo skupiny osôb, budú  vzhľadom na svoje v iných oblastiach menej výhodné postavenie, 

v niektorých situáciách naopak zvýhodnení. 

 Tento jav, teda pozitívna diskriminácia, je v demokratickej a sociálne 

zmýšľajúcej  spoločnosti aj žiaduci, nakoľko sa inak znevýhodneným skupinám vytvárajú 

priaznivejšie podmienky ich života práve na základe diskriminácie, ako inak negatívnemu javu. 

Teda „pozitívna diskriminácia spočíva v rozdielnom zaobchádzaní s jednotlivcami či skupinami 

jednotlivcov, ktoré však nie je zamerané proti nim a nezhoršuje ich postavenie. Naopak – 

opatrenia prijaté v ich prospech smerujú k odstráneniu neopodstatnených rozdielov  napr. vekom 

týchto osôb, ich pohlavím, zdravotným stavom, etnickým pôvodom atď.“.
13

 

 Pozitívna diskriminácia predstavuje určité rozdielne zaobchádzanie medzi 

porovnateľnými jedincami. V takej situácii sa však nejedná o zhoršenie ich postavenia, naopak 

dochádza k jeho zlepšeniu. Sú to opatrenia, spočívajúce v úmyselnom zvýhodnení určitej 

skupiny osôb. Hlavným cieľom týchto opatrení je dosiahnutie zvýšenia rozsahu účasti 

znevýhodnených alebo inak vylúčených jedincov či skupín na politickom, ekonomickom či 

spoločenskom dianí. Pojem tiež označovaný ako afirmatívna akcia označujúci snahu o 

zvýhodnenie určitých znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom poskytnúť im rovnaké 

príležitosti alebo zvýšiť etnickú či inú diverzitu. Zmysel pozitívnej diskriminácie je 

maximalizovanie diverzity vo všetkých oblastiach spoločnosti spôsobené zjavnou 

inštitucionálnou alebo neúmyselnou diskrimináciou. Účelom by malo byť vyrovnanie 

podmienok znevýhodnenej skupiny obyvateľov. 

 Pozitívna diskriminácia však je vnímaná rozporuplne. Niektorí kritici tvrdia, že  oslabuje 

vôľu menšín ku skutočnej zmene svojho postavenia a určitým spôsobom naznačuje 

menejcennosť skupiny keďže nemôžu rovnocenne vyhovieť kladeným podmienkam. Napríklad 

na Slovensku, na základe Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18.10.2005 tento 

rozhodol o protiústavnosti § 8 ods. 8 Antidiskriminačného zákona, časti , ktorá mala zaviesť 

zvýhodňovanie teda pozitívnu diskrimináciu príslušníkov národnostnej menšiny, bolo 

skonštatované, že je táto časť protiústavná.
14

 Podľa tvrdenia zástancov pozitívnej diskriminácie 

však afirmatívne akcie majú len zaistiť diskriminovaným príslušníkom menšín rovnakú 

príležitosť na uplatnenie, akú majú príslušníci väčšinovej populácie. 
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 Ako pozitívna diskriminácia sa javia ustanovenia ako v českej tak slovenskej 

legislatívno-právnej sfére a to v oblasti napríklad v hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach, kde určité skupiny osôb sú z dôvodu pohlavia, veku či zdravotného znevýhodnenia 

postavení do výhodnejšieho postavenia, ako ostatní v tej istej situácii. Zákonodarca považoval aj 

opierajúc sa medzinárodnoprávne dokumenty chrániace najmä základné práva a slobody, práve 

tieto skupiny obyvateľov vzhľadom na ich určité oslabené postavenie v niektorých životných 

situáciách takto osobitne chrániť tieto viac ohrozené osoby. Napríklad podľa čl. 41 ods. 2 Ústavy 

SR, či v totožnom prípade podľa čl. 32 ods. 2 Listiny základních prav a svobod sa „žene 

v tehotenstve zaručuje osobitná starostlivosť, ochrana v pracovných vzťahoch a zodpovedajúce 

pracovné podmienky.“ 
15

 Preto opierajúc sa o ústavné princípy a ustanovenia, ďalej zákonná 

úprava rozvíja a podrobne upravuje konkrétne situácie, kedy sa jedná o jednoznačne 

diskrimináciu, avšak v prospech jednotlivca, ktorý má osobité postavenie z určitých pre neho 

v danej situácii nevýhodných okolností. 

 Pozitívna diskriminácia je jav síce ešte stále žiaduci, nakoľko ochrana v spoločnosti za 

určitých okolností znevýhodnených osôb je takto garantovaná a týmto jednotlivcom vďaka 

zákonnej ochrane vychádzajúc z ústavnej ochrany je poskytnutá nadštandardná ochrana, avšak je 

na neho nutné vzhliadať aj kriticky, pretože polarizuje spoločnosť, vyvoláva negatívne reakcie 

a kritiku a v súčasnej dobe je veľmi citlivá hranica, kedy môže dôjsť aj k jej zneužívaniu. 

Naďalej však v niektorých oblastiach spoločnosť musí nevyhnutne niektoré skupiny aj napriek 

nevôli väčšinového obyvateľstva určitým spôsobom z dôvodu ich postavenia zvýhodniť. Je to 

mnohokrát ovplyvnené politicky aj s určitým tlakom z medzinárodných ľudsko-právnych 

inštitúcií či nevládneho sektora. Nemožno však na základe toho znevýhodňovať väčšinovú 

skupinu obyvateľov. Napríklad podľa mňa by bolo absolútne neprípustné, aby len z dôvodu, že 

určitá osoba pochádza z nejakej etnickej skupiny, by mala byť priorizovaná v prijatí do 

zamestnania, či by dokonca jej prijatie do pracovného pomeru malo byť napr. štátom 

benefitované v prospech zamestnávateľa (napr. získal by nejakú finančnú podporu). 

 

 Negatívnu diskrimináciu je možné chápať ako neetický jav a jej neetickosť spočíva v : 

1. Škodlivosti, nakoľko im bráni viesť riadny súkromný život 

2. Porušovaní princípu úcty k človeku. Diskriminácia popiera ľudskú dôstojnosť. Striktne 

diferencuje ľudí na zlých a dobrých, vyvolených a nevyvolených či nadradených a 

menejcenných. 
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3. Nespravodlivosti a narúšanie rovnosti. 

 Je to jav jednoznačne negatívny a popierajúci základné práva a slobody, a to 

v akejkoľvek oblasti. Obzvlášť citlivá je najmä pracovnoprávna sféra, kde jedinec trávi tretinu 

svojho času a diskriminácia vo zvýšenej miere môže viesť až k ohrozeniu zdravia či 

v extrémnom prípade až života jedinca. 

 

1.3. Delenie diskiminácie 

 

 Právna teória ako najzákladnejšie druhy diskriminácie chápe diskrimináciu priamu 

a nepriamu, ako to aj vymedzuje  v § 2 zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních 

prostředcích před diskriminiací a o změně některých zákonu (antidiskriminační zákon, ďalej aj 

„antidiskriminačný zákon v ČR“) ako aj v § 2a zákon č. 365/2004 Z.z o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (antidiskriminačný zákon, ďalej aj „antidiskriminačný zákon v SR“), pričom okrem 

priamej a nepriamej diskriminácie ďalej považujú oba zákony za formu nerovnakého 

zaobchádzania aj obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih, pokyn na 

diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu. 

 

1.3.1. Priama a nepriama diskriminácia 

 

 Priamu a nepriamu diskrimináciu upravujú ako antidiskriminačný zákon v ČR v 

paragrafe 2, tak aj antidiskriminačný zákon v SR vo svojom §2a „diskriminácia je priama, 

nepriama, obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn 

na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu“ . 

 

A. Priama diskriminácia 

 

 Priamou diskrimináciou sa chápe situácia, ak sa s osobou na základe zakázaného dôvodu, 

pri ktorom sa s určitou osobou zaobchádza oveľa menej prípustnejšie a priaznivejšie  ako sa 

zaobchádza, alebo ako by sa smelo zaobchádzať s inou osobou v rovnakej resp. porovnateľnej 

situácií. Jedná sa teda o konanie na základe, ktorého niekto priamo znevýhodňuje  osobu 

z dôvodu, ktorý je podľa zákonov neprípustný. Teda ide o konanie, alebo aj opomenutie, kedy sa 

s určitou osobou zaobchádza menej priaznivo, ako s inou v porovnateľnej situácii. Týmto 
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konaním, alebo opomenutím je určitá osoba znevýhodnená z dôvodov neprípustných 

(uprednostnenie mladšej osoby pred staršou vo výberovom konaní, odmietnutie zákazníka 

z dôvodu príslušnosti k určitému etniku a pod.). Podľa antidiskriminačných zákonov platných 

ako v ČR, tak v SR „konanie alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej 

priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou 

v porovnateľnej situácii“
16

  

 Priama diskriminácia je poväčšine úmyselná a dopúšťa sa jej osoba s plným vedomím, že 

druhej osobe spôsobuje tento jav. Avšak či ide o úmysel, aký bol motív sú pre posúdenie, či 

skutočne sa jedná o priamu diskrimináciu irelevantné. Podstatným faktom pre posúdenie, že sa 

jedná o priamu diskrimináciu, je najmä porovnanie okolností, že sa s jednou osobou 

v porovnateľnej situácii zaobchádza inak ako s ostatnými. 

 Podstatou priamej diskriminácie je tiež skutočnosť, že sa jedná o menej priaznivé 

zaobchádzanie s určitou osobou v porovnaní so zaobchádzaním s inou osobou a toto sa deje 

z niektorých dôvodov diskriminácie, teda napr. sexuálna orientácie, rasa, pohlavie, rodinný stav 

a pod. Je tiež dôležité poukázať na skutočnosť, že k priamej diskriminácii nedochádza len 

u osoby, ktorá je diskriminovaná, ale aj u osoby, s ktorou má diskriminovaná osoba nejaký 

vzťah, napr. príbuzenský. 

 Súdy, alebo iné inštitúcie, ktorých úlohou je posúdiť, či sa bude jednať o prípad priamej 

diskriminácie, by do úvahy mali vziať najmä nasledovné kritéria: 

- Skutočnosť, že výskyt priamych dôkazov, ktoré potvrdzujú, že sa jedná o priamu 

diskrimináciu je zriedkavý 

- Skutočnosť, či existoval v posudzovanom prostredí etický či iný kódex a či sa tento 

aj dodržiava 

- Diskriminačné poznámky 

- Existencia motívu alebo úmyslu diskriminovať 

- Štatistické údaje 

- Iné diskriminačné prípady pred a po tomto konkrétnom prípade.
17

 

 

B. Nepriama diskriminácia  

 

 Nepriamu diskrimináciu tvorí spravidla neutrálne formulovaný zákon, rozhodnutie, 

pokyn, znevýhodňujúci osobu v komparácií s inou osobou. Na prvý pohľad sa zdá, že ide 
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o zaobchádzanie, ktoré je založené na princípe rovnosti, hlbšie analyzujúc má však negatívny 

dopad na určitú osobu alebo skupinu. Nepriamou diskrimináciou nie je však samotný predpis, 

pokyn, rozhodnutie či prax, ktoré sledujú oprávnený záujem, ktoré sú primerané a nevyhnutné na 

dosiahnutie takéhoto záujmu. 

 Nie vždy však nepriama diskriminácia musí byť zákonite aj protiprávnou. Nejednalo by 

sa o prípad, ak pokyn, či rozhodnutie, ktoré by inak znamenali diskrimináciu, sú objektívne 

odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú nevyhnutné a zároveň primerané na 

dosiahnutie tohto záujmu. Podľa antidiskriminačného zákona ako v Českej republike, tak aj na 

Slovensku, sa pod nepriamou diskrimináciou chápe „navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, 

pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia 

nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaní 

oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu“
18

. Cieľom 

zákazu nepriamej diskriminácie je teda najmä zamedzovanie tomu, aby navonok rovnaké, resp. 

neutrálne zaobchádzanie malo nepriaznivý dopad na určité skupiny či jednotlivcov. Teda sa 

jedná o jav, ktorý navonok pôsobí ako zaobchádzanie rešpektujúce princíp rovnosti, avšak má 

potenciál znevýhodňovať alebo znevýhodňuje určité osoby alebo skupiny.
19

 

 

1.3.2. Ďalšie formy diskriminácie 

 

A. Diskriminácia obťažovaním  

 

 Obťažovanie je konanie, ktorým dochádza k vytváraniu prostredia, ktoré je  zastrašujúce, 

hostilné, či ponižujúce a jeho zámerom je intervencia do ľudskej slobody či dôstojnosti. 

Obťažovanie sa vyskytuje v rôznych podobách, či už vo forme verbálnych urážok, posmeškov, 

sústavným kontrolovaním, neúctou.  

 Za obťažovanie sa považuje správanie, kedy  dochádza k vytváraniu zastrašujúceho, 

nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážlivého 

prostredia, s úmyslom a následkom, ktorého je zásah do slobody a ľudskej dôstojnosti. 

K naplneniu skutkovej podstaty obťažovania dochádza v prípade, ak nechcené a nežiadúce 

správanie sa určitého subjektu, musí mať spojitosť s niektorým z diskriminačných dôvodov. 

Samotná forma obťažovania už nie je rozhodujúca. Akékoľvek obťažovanie zamestnávateľa 

kvôli zakázaným znakom diskriminácie je považované za neprípustné. Jedná sa teda o nechcené 
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správanie súvisiace s jedným alebo viacerými zakázanými dôvodmi diskriminácie, úmyslom 

ktorého je alebo môže byť zásah do základných ľudských práv a to najmä slobody a ľudskej 

dôstojnosti.  

 K diskriminácii formou obťažovania môže dôjsť napríklad aj vtedy, ak zamestnávateľ 

alebo kolega v práci znevažuje nevhodnými poznámkami zdravotné postihnutie osoby, čím pre 

ňu vytvorí ponižujúce prostredie na pracovisku, či sa ponižuje za niektoré vlastnosti alebo 

názory či postoje zamestnanec. Mimoriadne významným znakom obťažovania je postoj osoby, 

voči ktorej obťažovanie smeruje v tom zmysle, že u nej ide o nechcené, nežiaduce správanie. 

Preto nie je podstatné, či osoba, ktorá takéto správanie produkuje, ho považuje za závažné, ale 

dôležité je to, či osoba, voči ktorej smeruje takéto správanie za závažné, nepríjemné považuje.  

 Tiež z definície obťažovania konkrétne nevyplýva, že sa zákonite musí jednať o konanie 

priamo smerované voči osobe, ktorá sa cíti byť dotknutá, ale postačuje, ak sa jedná o správanie, 

ktoré ani nemusí mať konkrétneho adresáta, avšak je ním porušené niektoré z ľudských práv 

a slobôd. Aby sme určité správanie mohli považovať za obťažovanie, tak ako to predpokladá 

a vyžaduje právna úprava ako slovenská, česká tak aj európska, malo by dôjsť k naplneniu 

nasledovných pojmových znakov: 

- správanie musí byť nežiaduce a nechcené, 

- správanie súvisí s jedným alebo viacerými zakázanými dôvodmi diskriminácie,  

- správanie môže mať rôznu formu, a to fyzickú, psychickú, verbálnu a pod., 

- úmyslom a následkom správania je alebo môže byť zásah do základných ľudských 

práv a slobôd a to najmä ľudskej dôstojnosti a slobody alebo možnosť vytvárania 

zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, 

zneucťujúceho alebo urážlivého prostredia. 

 Aby teda obťažovanie bolo skutočne považované za konanie v rozpore 

s antidiskriminačným zákonom, musí byť daný príčinný vzťah medzi správaním obťažovateľa 

a niektorým z diskriminačných dôvodov (napr. pohlavím, vekom , odlišnou sexuálnou 

orientáciou a pod.). 

 Vyžaduje sa teda, aby išlo o neželané správanie sa vo vzťahu k príslušnému zakázanému 

diskriminačnému znaku vo vzťahu k príslušnej osobe, ktoré musí kumulatívne spĺňať dva 

predpoklady :  

 a) uvedené neželané správanie poškodzuje dôstojnosť príslušnej osoby , 

 b) vytvára urážlivé, ponižujúce, zastrašujúce a zahanbujúce respektíve nepriateľské 

pracovné prostredie ( hostile enviroment). 
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 Či skutočne ide o neželané správanie sa závisí od postoja adresáta voči ktorému smeruje. 

Nevyžaduje sa však , aby obťažovaná osoba musela klásť odpor voči obťažovateľovi , ale 

vychádza sa priamo z povahy správania sa obťažovateľa. Na rozdiel od iných druhov 

diskriminácie  pri obťažovaní sa nevyžaduje porovnávanie sa inými zamestnancami. Rozpor so 

zákonom tu spočíva v konaní samotnom a nie v porovnaní s inými konaniami.
20

 

 Osobitným druhom obťažovania je aj sexuálne obťažovanie, pričom ide o verbálne, 

neverbálne alebo fyzické prejavy sexuálnej povahy, pričom úmyslom je porušenie dôstojnosti 

vytvárajúce  ponižujúce a hostilné či urážlivé prostredie. 

 Sexuálne obťažovanie je považované za nesmierne závažné, pričom sa jedná o „verbálne, 

neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je 

alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, 

zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie.“
21

 Teda špecifikom tejto formy obťažovania 

je jeho sexualizovaná povaha, ktoré teda súvisí s pohlavím a rodom zároveň. Pre zrozumiteľnosť 

a jednoznačné chápanie tejto oblasti je nevyhnutné špecifikovať rozdiel medzi pohlavím 

a rodom. Kým pohlavím sa vo všeobecnosti chápe biologická podstata jedinca (mužské a ženské 

pohlavie). Teda jedná sa o anatomickú podstatu človeka, ktorá nie je ovplyvňovaná jeho 

vedomím, ale je daná ako súbor znakov, ktorými sa odlišuje mužské a ženské pohlavie, rod 

súvisí so sociálnou oblasťou a je to určitá rola ktorá sa očakáva od muža alebo ženy v určitom 

čase či na určitom mieste. Sú to určité spoločenské predstavy a očakávania od role v spoločnosti 

či už od muža alebo ženy. 

 Aby určité správanie bolo možné považovať za sexuálne obťažovanie, tak ako to 

predpokladá zákonná úprava, musia byť naplnené nasledovné pojmové znaky
22

: 

- predmetné správanie musí byť nežiaduce a nechcené 

- predmetné správanie má sexuálnu alebo sexualizovanú povahu a prejavuje sa 

verbálnou, neverbálnou alebo telesnou formou 

- úmyslom alebo následkom správania je porušenie dôstojnosti osoby  

 Sexuálne obťažovanie sa dotýka viac žien, pričom podoby a prejavy sú rôzne, avšak je 

charakteristické tým, že sú pre danú osobu nevítané. Poznáme dve základné formy sexuálneho 

obťažovania“ 

1. V prvom rade ide o obťažovanie „pre niečo“ (sexuálne vydieranie, quid pro guo), 

t.j. konanie ako úplatkárstvo alebo hrozba v zmysle poskytnutia či naopak 

                                                 
20

 Barancová, Zákonník práce. Komentár. 4.vydanie. Bratislava. C.H.Beck. 2015, s.10 
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 Porovnaj napr.§2a antidiskriminačný zákon  v SR 
22
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zabránenie postupu v zamestnaní, prístup k zamestnaniu alebo udržanie si 

zamestnania alebo určitej pozície  

2. a v druhom rade sa jedná o nepriateľské   sexuálne prostredie, ktoré zahrňuje všetky 

typy správania a konania sexuálnej alebo inej povahy, znepríjemňujúce a sťažujúce 

pracovný výkon. 

 

B. Pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu 

 

 Pokyn na diskrimináciu je chápaný ako správanie, ktoré sa zakladá na princípe 

zneužívania podriadenosti osoby s cieľom diskriminovať tretiu osobu. Vo všeobecnosti nesie 

kompetenciu za diskriminačné konanie osoba, ktorá podala pokyn na diskrimináciu. Podľa Janky 

Debrecéniovej „rozlišovacím prvkom na posúdenie, či ide o pokyn alebo o nabádanie na 

diskrimináciu, by boli teda najmä intenzita a stupeň autoritatívnosti konania voči určitej osobe, 

ktorá má zrealizovať diskrimináciu tretej osoby.“
23

 

 Hlavným definičným znakom pokynu na diskrimináciu je, že je zneužívaná podriadenosť 

osoby, pre účely diskriminovania tretej osoby, „pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva 

v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby“ (antidiskriminačný zákon 

v SR). Nie je rozhodujúce, aký charakter inštrukcie na diskrimináciu, teda či slovný, či písomný 

Pre nabádanie, ktoré je presviedčaním, utvrdzovaním alebo podnecovaním na diskrimináciu 

tretej osoby, pôjde spravidla o konanie, ktorým určitá osoby inú ovplyvňuje, aby táto zas tretiu 

osobu diskriminovala. 

 

C. Neoprávnený postih 

 

 Jedná sa o konanie alebo opomenutie, ktoré je nepriaznivé pre osobu, ktorej sa dotýka 

a súvisí s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo vlastnom mene alebo mene inej 

osoby, podaním svedeckej výpovede, so sťažnosťou ktorou sa namieta porušenie zásady 

rovnakého zaobchádzania. K neoprávnenému postihu teda dochádza potom, ako sa nejakej osobe 

stala diskriminácia a táto alebo nikto iný sa diskriminácii postavil. (zamestnávateľ začne 

znepríjemňovať život v práci obeťou diskriminačného konania. 

 

                                                 
23
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1.4. Diskriminácia v pracovnoprávnych vzťahoch 

 

 Keď hovoríme o diskriminácii v pracovnoprávnych vzťahoch, jedná sa o jednoznačne 

neželateľný a veľmi negatívny jav ohrozujúci nielen dôstojnosť a základné ľudské práva jedinca, 

ale aj riadne a efektívne fungovanie trhovej ekonomiky. Neriešenie, či zanedbávanie riešenia 

tohto javu môže znamenať nárast výdavkov na sociálne začlenenie a pomoc pre diskrimináciou 

postihnuté osoby a tým aj ohrozenie zdravého vývoja spoločnosti a jej hospodárstva. Jednou zo 

základných zásad práva, je zásada rovnakého zaobchádzania, ktorá neznamená len rovnaké 

zaobchádzanie s ľuďmi v rovnakých situáciách, ale uplatnenie tohto základného ľudského práva 

vyjadruje pre orgány verejnej moci požiadavku, aby sa s oprávnenými nositeľmi ľudských práv 

zaobchádzalo v nerovnakých situáciách nerovnako.
24

 

 

1.4.1. Pracovnoprávne vzťahy 

 

 Pracovnoprávne vzťahy sú v oboch posudzovaných krajinách charakterizované obdobne 

a to ako právne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vykonáva pre 

zamestnávateľa  závislú prácu. Práva a povinnosti sú regulované platnou legislatívnou úpravou  

a to najmä Zákonníkom práce, ktorý upravuje ako individuálne tak aj kolektívne pracovnoprávne 

vzťahy, ale aj ďalšími právnymi predpismi. Pracovnoprávne vzťahy v užšom slova zmysle sú 

právnymi vzťahmi, v ktorých účastníci vystupujú ako nositelia subjektívnych práv a právnych 

povinností všeobecne ustanovených a zabezpečených normami pracovného práva a v širšom je  

každý právny vzťah v oblasti spoločenskej práce bez ohľadu na to, na základe akých noriem 

vzniká, mení sa a zaniká. 

 

1.4.2. Diskriminácia v pracovnom procese 

 

 V praxi sa dosť často vyskytujú prípady diskriminácie už pred vstupom do zamestnania.
25

 

Časté sú diskriminačné výberové konania, preferujúce mladších pred staršími, mužov pred 

ženami, zdravých pred telesne postihnutými. Zamestnávatelia pri výberových konaniach 

vytvárajú podmienky pre nepriamu diskrimináciu, a to tak, že zadefinujú kritériá, ktoré majú síce 

                                                 
24
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navonok neutrálny obsah, ale automaticky vylučujú matky s malými deťmi, starších uchádzačov, 

osoby s inou etnickou príslušnosťou alebo národnosťou a podobne.  

 Časté sú aj diskriminačné inzeráty, v ktorých obsahu sa nachádza ponuka doplniť „mladý 

a dynamický kolektív, pracujúci s plným nasadením“, alebo vyžadovanie vodičského preukazu, 

prípadne výpisu či odpisu registra trestov bez záznamu, hoci na danú pozíciu takúto podmienku 

zákon neukladá a nijako nesúvisí s ponúkanou prácou. 

 Počas pracovného pomeru dochádza k situáciám, kedy samotní aktéri diskriminácie 

nepovažujú svoje správanie za diskriminačné. Čo sa týka pohlavia, ženy sú stále oveľa častejšie 

diskriminované ako muži. Narastá „skrytá“  diskriminácia z dôvodu tehotenstva a materstva, 

ktoré bývajú častým dôvodom na rozviazanie pracovného pomeru. Aj pri organizačných 

zmenách u zamestnávateľa sú medzi prvými prepúšťaní starší a ženy.  

 V zamestnaneckých vzťahoch pretrváva diskriminácia žien najmä v oblasti odmeňovania 

ale tiež prístupe k vedúcim pracovným pozíciám. Na vedúcich a riadiacich pozíciách sú prevažne 

muži. Veľmi výrazne práve mnohokrát aj na rovnakých pozíciách naďalej pretrváva rozdielnosť 

v odmeňovaní, kde často sú priorizovaní muži. Obdobne v politike sú do popredia kladení 

prevažne  muži, čo si uvedomujem aj pri vlastnom pôsobení v politike už skoro 20 rokov. Je 

zaujímavé, že mnohokrát je práve mužom zverovaná dôvera, čo nepovažujem za správne a sám 

som zástancom rovnocenného uplatňovania sa žien a mužov ako v politike, tak na trhu práce 

v každej oblasti. Za menej viditeľné prejavy diskriminácie považujem napríklad 

znevýhodňovanie skupiny ľudí, ktorí si nemôžu dovoliť pracovať časovo neobmedzene. Musia 

sa postarať o deti alebo im to komplikuje ich osobný život. 

 Ďalším diskriminačným znakom vo veľkej miere uplatňovaným u zamestnávateľov je 

nezáujem a neochota zamestnávať a vytvárať podmienky na prácu osobám so zdravotným 

postihnutím. Aj keď spoločnosť vytvára práve pre tieto pracovné miesta podporu aj 

v spolufinancovaní týchto miest, či dokonca v určitých prípadoch aj povinnosti vytvárať 

pracovné miesta pre osoby s hendikepom, zamestnávatelia sa snažia vyhnúť zamestnávaniu 

znevýhodnených osôb. Významnú úlohu podľa môjho názoru  zohrávajú najmä predsudky, tiež 

bremeno minulosti, kedy hendikepované osoby boli odsúvané na okraj spoločnosti a 

podceňovanie schopností týchto osôb. Mnohí zamestnávatelia nejavia záujem ani o Rómov, či 

prípadne cudzincov. Práve na Slovensku ešte stále pretrváva skrytá forma diskriminácie voči 

rómskemu etniku, kedy sa zamestnávatelia doslova vyhýbajú zamestnávaniu tejto skupiny 

obyvateľov. V súčasnosti viacerým nahráva zlá ekonomická situácia na trhu, a preto aj ňou 

mnohokrát kamuflujú svoje diskriminačné správanie. 



23 

 

 Diskriminácia v zamestnaní nie je súkromnou záležitosťou obete a „páchateľa“. Treba si 

uvedomiť, že nevšímavý postoj okolia nahráva diskriminujúcemu zamestnávateľovi či 

zamestnancovi a situácia sa môže zopakovať aj voči ďalšiemu zamestnancovi alebo 

zamestnankyni.
26

 

 Zákaz diskriminácie však neplatí vo všetkých prípadoch v pracovnoprávnej sfére 

absolútne. Ako výnimku si možno uviesť §16 odsek 3 Zákonníka práce (česká legislatívno-

právna úprava). Zamestnávateľ na základe tzv. vecného dôvodu spočívajúcom v povahe 

vykonávanej práce môže zamestnávateľ zdôvodniť rozdielne zaobchádzanie s jednotlivými 

zamestnancami alebo skupinami zamestnancov, pokiaľ ide o ich pracovné podmienky, včítane 

odmeňovania za prácu či iných peňažných plnení. 

 Diskrimináciou teda nebude rozdielne zaobchádzanie na základe diskriminačných znakov 

uvedených v zákone, pokiaľ z povahy pracovných činností vyplýva, že tento dôvod predstavuje 

podstatný a rozhodujúci dôvod pre výkon práce, ktorú má zamestnanec vykonávať. Cieľ 

sledovaný takouto výnimkou musí byť vždy oprávnený a opodstatnený a požiadavka primeraná. 

Napríklad nemôže sa za diskrimináciu považovať , ak zamestnávateľ neprijme na pracovné 

miesto ženu, ktoré nesmie podľa právnych predpisov vykonávať (napr. dvíhanie bremien, práca 

vo výškach a pod.). Tiež sa za diskrimináciu nemôže považovať, ak podľa lekárskeho posudku 

osoba nespĺňa konkrétne predpoklady pracovného miesta a vyžaduje sa pre toto miesto osobitná 

zdravotná spôsobilosť.
27

 

 Výrazne sa vyskytuje aj keď veľmi zložito preukázateľne na pracoviskách najmä vo 

verejnej správe, kde sa vedenia menia spolu s politickou vôľou v spoločnosti, diskriminácia 

z dôvodu politických názorov. Osobná skúsenosť v tejto oblasti mi dovoľuje zdôrazniť, ako je 

náročné zo strany zamestnanca preukázať, že politické názory, ktoré sú v rozpore s názormi 

aktuálneho vedenia, teda sú opozičné, môžu až smerovať k ukončeniu pracovného pomeru zo 

strany zamestnávateľa samozrejme z dôvodov úplne iných vykonštruovaných v snahe sa 

zamestnanca za každú cenu zbaviť. Vedenia organizácií dokážu využijúc mnohokrát formy 

šikany (bossing, mobbing a pod.- podrobne o tom v 3. časti) zamestnanca dohnať až 

pochybnostiach o sebe samom a dokážu ho vyčleniť z kolektívu s cieľom s ním ukončiť 

pracovný pomer za akýchkoľvek okolností.  

 Za najvýraznejší problém diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch, s ktorým sa bude 

musieť v rozhodne neľahkom a dlhodobom procese spoločnosť ako česká tak slovenská 
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„popasovať“, je jeho ťažká odhaliteľnosť, napriek tomu, ak sa už aj zamestnanec na súd, ktorý je 

pre neho poslednou možnosťou obrany obráti a napriek obrátenému dôkaznému bremenu je 

častokrát skoro nemožné diskrimináciu preukázať. Samozrejme ostatní kolegovia sa obávajúc 

o prácu či zhoršenie postavenia v práci kolegu nezastanú a uchýlia sa aj k mobbingovým 

praktikám.  

 Teda ak by sme si v pracovnom procese mali zhrnúť najdôležitejšie situácie, v ktorých 

k diskriminácii často dochádza, možno vymedziť situácie ak sa zamestnávateľ k podriadenému 

zamestnancovi v porovnaní s ostatnými správa inak (horšie) v oblasti: 

- Odmeňovania (žena za rovnakú prácu, pri rovnakom dosiahnutom vzdelaní dostáva 

nižšiu mzdu) 

- Pracovných podmienok (na tej istej pozícii ma zamestnanec ako výhodu služobné 

auto aj na súkromné účely, služobný mobilný telefón a pod.) 

- Odbornú prípravu (len vybraní zamestnanci sú vysielaní na školenia, kurzy a pod.) 

- Príležitosť byť povýšený (niekomu sa upiera kariérny postup aj napriek 

porovnateľným výsledkom s niekým, čo je v pracovnom pomere len krátku dobu – 

veľmi častý jav pri „politicky dosadzovaných“ zamestnancoch najmä vo verejnej 

správe). 
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2. Legislatívna úprava diskriminácie v Českej republike a na Slovensku 

 

 Aby bolo vôbec možné sa diskrimináciou, predchádzaniu tomuto negatívnemu javu, či 

odstraňovaní následkov, ak už k diskriminácii dôjde zaoberať, musí tu existovať štátom 

vymedzený rámec vo forme ústavných zákonov, zákonov, či podzákonných noriem. Ako už 

v predchádzajúcej kapitole bolo konštatované, neexistuje doposiaľ precizovaná právna úprava 

a to ani v jednej z posudzovaných krajín EÚ, teda ani v Českej republike a ani na Slovensku.  

 Legislatíva oboch posudzovaných krajín je veľmi porovnateľná a upravená v podobných 

zákonných normách. Samozrejme vzhľadom na členstvo v Európskej únii, bolo v oboch štátoch 

aj podmienkou upraviť túto oblasť spoločenských vzťahov a keďže úprava nadväzuje na normy 

Európskej únie, je možné najmä čo do antidiskriminačného zákona ako v Českej republike, tak aj 

na Slovensku, hovoriť skoro o totožnej právnej úprave. Napriek tomu, že antidiskriminačný 

zákon v Českej republike bol prijatý o niekoľko rokov neskôr ako na Slovensku, doposiaľ 

slovenskí sudcovia sa vo veľkej miere inšpirujú judikatúrou českých súdov a tieto rozhodnutia aj 

využívajú vo svojej rozhodovacej právomoci (pričom toto sa týka nielen pracovnoprávnej 

oblasti). V ďalšej časti sa zaoberám najdôležitejšou legislatívnou úpravou v oboch 

posudzovaných krajinách, ktorá sa diskrimináciou zaoberá a upravuje ju.  

 

2.1. Legislatívna úprava diskriminácie v Českej republike 

 

 Legislatíva Českej republiky sa opiera o európsku legislatívu a v mnohých oblastiach 

z nej vychádza a čerpá. Oblasť diskriminácie a jej zákazu, či naopak v prípade pozitívnej 

diskriminácie jej podpora,  má určitý legislatívny rámec. Nemožno však ani zďaleka  hovoriť 

o konkrétnych formách nerovnakého zaobchádzania práve na pracoviskách a to napr. v 3. 

kapitole tejto rigoróznej práce rozoberaných formách – šikana, mobbing, bossing, atd. Tieto nie 

sú doposiaľ konkrétne legislatívne upravené a žiaľ ani nie sú ani veľmi obsahom školení pre 

zákonodarcov a sudcov. Boučková a kolektív konštatujú, že vzťah ústavného práva 

a antidiskriminačného zákona nie je možné chápať len ako nevyhnutnú implementáciu práva 

Európskej únie do práva Českej republiky, ale tiež priamo stanovenie právnej normy, ktorá bude 

zakazovať diskrimináciu priamo v normách českej legislatívy. Ochrana pred diskrimináciou je 

upravená prioritne normami OSN, ktorými je Česká republika viazaná a patria k nim  

1) Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie  

2) Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 
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3) Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
28

 

4) Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach; 5) Dohovor o právach 

dieťaťa. 

 Tiež je relevantné uviesť aj ďalšie medzinárodné dokumenty v oblasti diskriminácie ako 

aj rovnakého zaobchádzania, ako  Dohovor o  ochrane ľudských práv a základných slobôd 

prijatý Radou Európy, tiež Dohovor o ochrane národnostných menšín pred akoukoľvek 

diskrimináciou založenou na príslušnosti  k národnostnej menšine. V oblasti pracovného práva je 

dôležité spomenúť Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní a jednak Dohovor  

o rovnakom odmeňovaní mužov a žien pri práci rovnakej hodnoty. 

 Boučková a kolektív konštatujú, že kde sa uplatňuje právo Európskej únie, platí tiež 

normatívna úprava Českej republiky. Antidiskriminačný zákon konkretizuje ústavný zákaz 

diskriminácie a podľa § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona je právom na rovnaké 

zaobchádzanie vlastne  právo nebyť diskriminovaný z dôvodov v zákone stanovených. Znamená 

to však, že iné dôvody ako v zákone stanovené už nepožívajú ochranu antidiskriminačného 

zákona. 

 V nesúlade s Ústavou je jedine rozdielne zaobchádzanie, ktoré nie ej podložené 

rozumnými dôvodmi spočívajúce v nutnosti presadiť záujem verejný resp. v potrebe 

intenzívnejšie chrániť určitú skupinu či kategóriu obyvateľstva (pozitívna diskriminácia). 

Antidiskriminačný zákon je komplexnou právnou úpravou, ktorý upravuje  zákaz diskriminácie 

v súlade s právnou úpravou Európskej únie a medzinárodnými normami. Samotný Zákonník 

práce neobsahuje vlastnú úpravu súkromnoprávnych prostriedkov na ochranu pred 

diskrimináciou a odkazuje na antidiskriminačný zákon v tejto oblasti.
29

 

 Medzi základné právne predpisy v Českej republike zaoberajúce sa diskrimináciou 

a ochranou pred ňou patrí okrem Ústavy (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.v znení neskorších 

predpisov) ktorá už v Preambule konštatuje, že ľudia sú rovní a slobodní a štát je právny 

a založený na úcte k základným právam a slobodám, aj a najmä Listina základních prav a svobod 

(ústavní zákon  č. 2/1993 Sb.). Ďalšou významnou právnou úpravou je v roku 2009 prijatý 

antidiskriminační zákon (zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a opravných prestředcích 

ochrany před diskriminaci a o změně některých zákonů) a nevyhnutne Zákoník práce ( zákon č. 

262/2006 Sb.), ktorý v oblasti diskriminácie sa vo veľkej časti na antidiskriminačný zákon 

odvoláva. Nepochybne nemenej dôležitou právnou úpravou sú aj zákon o zaměstnanosti (zákon 

č. 435/2004 Sb) či zákon o státní službě ( zákon č. 234/2014 Sb.).  
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2.1.1. Právna úprava zákazu diskriminácie v Listine základných práv a slobôd 

 

 Na rozdiel od ústavnej úpravy základných práv a slobôd, včítane zákazu diskriminácie 

v slovenskej legislatívno-právnej úprave, je v Českej republike táto upravená v osobitnom 

ústavnom zákone č. 2/1993 Sb. o vyhlásení Listiny základných práv a slobôd, kým na Slovensku 

je táto téma  upravená priamo v Ústave Slovenskej republiky.  

 Listina základných práv a slobôd je v Českej republike súčasťou ústavného poriadku. Už 

v článku 1 v prvej hlave - všeobecných ustanoveniach, Listina deklaruje, že „ Ľudia sú slobodní 

a rovní v dôstojnosti a právach“. Ako už bola v prvej kapitole podrobne venovaná časť 

o rovnosti, ako v slovenskej aj českej právnej úprave vychádzajúc z medzinárodnoprávnej 

úpravy, je prioritou týchto základných zákonov oboch krajín, zachovať a chrániť princíp 

rovnosti. V článku 3 tejto hlavy sú garantované základné práva a slobody všetkým bez rozdielu 

pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej, alebo etnickej menšine, 

majetku, rodu alebo iného postavenia. Teda v ďalšej časti sa snaží zákonodarca celkom 

vyčerpávajúco vymenovať hlavné znaky, ktoré by nemali mať za následok vytváranie nerovnosti 

a o ktoré sa pri posudzovaní konkrétnych prípadov potom pri aplikačnej praxi je potrebné 

opierať.  Povinnosti v súlade s článkom 4 je možné ukladať len na základe zákona, pri zachovaní 

základných práv a slobôd a bez akéhokoľvek obmedzenia nesmú byť zneužívané na iné účely, 

ako bolo ustanovené zákonom. 

 Ak už dôjde k diskriminácii, človeku sa po väčšine zasiahne aj do jeho ľudskej 

dôstojnosti, je často ohrozená jeho povesť a osobná česť. Desiaty článok Listiny základných práv 

a slobôd garantuje právo každého na zachovanie týchto hodnôt, na ochranu svojho mena 

a ochranu pred zasahovaním do súkromného a rodinného života. Túto oblasť je obzvlášť dôležité 

chrániť, kde aj legislatíva Európskej únie reagovala najmä v súčasnej dobe, keď sa mnoho 

informácií o súkromných osobách zneužívalo najmä vo virtuálnom svete, aj prijatím noriem 

GDPR, ktoré boli členské štáty povinné prijať do svojich právnych poriadkov.  

 Tým, že podľa článkov 15 a 16 upravených v prvej hlave Listiny sa garantuje sloboda 

myslenia, náboženského vyznania, viery, je explicitne dané, že porušenie týchto garancií pri 

akejkoľvek forme diskriminácie by znamenalo porušenie ústavných práv človeka. 

 V druhom oddiely Listiny sú upravené politické práva zabezpečujúce všetkým slobodne 

vyjadrovať svoje názory, šíriť informácie, využívať petičné právo, združovať sa, zakladať 

politické strany , pokojne sa zhromažďovať, podieľať sa na správe veci verejných a postaviť sa 

na odpor. Uplatňovanie týchto politických práv nesmie byť nikomu na ujmu a pri ich 
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uplatňovaní aj v zamestnaneckom pomere to nemôže byť dôvodom na diskrimináciu , či 

znevýhodňovanie takéhoto zamestnanca v pracovnom pomere. Často sa aj v pracovnoprávnych 

vzťahoch stretávame, že práve viera, názory, či politické angažovanie často negatívne 

ovplyvňujú postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a zo strany či už kolegov 

alebo nadriadených sú pre tieto postoje diskriminovaní a znevýhodňovaní či naopak 

zvýhodňovaní. 

 Obzvlášť pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je smerodajná hlava štvrtá Listiny a teda 

hospodárske sociálne a kultúrne práva, v ktorých sa každému garantuje slobodná voľba 

povolania, príprava na povolanie, právo podnikať, právo sa združovať na ochranu svojich 

hospodárskych a sociálnych záujmov. Podľa článku 28 tejto hlavy „zamestnanci majú právo na 

spravodlivú odmenu za prácu a na uspokojivé pracovné podmienky“. 
30

 

 Ak už prípadne dôjde k porušeniu základných práv a slobôd a to aj formou negatívnej 

diskriminácie, pamätá na to hlava piata Listiny – právo na súdnu a inú právnu ochranu, kde 

podľa článku 36 ods.1 “každý sa môže domáhať stanoveným postupom svojho práva na 

nezávislom a nestrannom súde a v stanovených prípadoch u iného orgánu“, pričom podľa článku 

37 ods. 3 sa výslovne deklaruje rovnosť všetkých účastníkov v konaní a na prejednanie svojej 

veci verejne, bez prieťahov v jeho prítomnosti, možnosť vyjadriť sa k všetkým dôkazom 

a zásadne u svojho zákonného sudcu. 

 Všetky zákony, či podzákonné akty musia byť v súlade s Listinou základných práv 

a slobôd, ktorá je súčasťou ústavného poriadku v Českej republike. Ako je aj z vyššie uvedeného 

zjavné, Listina doslovne pojem diskriminácia neuvádza, možno len z jednotlivých článkov, na 

ktoré som upriamil pozornosť vyvodiť, že sa jedná v prípade porušenia princípu rovnosti 

o diskrimináciu, respektíve o prípady pozitívnej diskriminácie, ktorú možno vnímať ako skôr 

pozitívne chápaný spoločensky jav. Samotný pojem diskriminácia sa však už vyskytuje 

v právnych normách rozoberaných v ďalšom texte mojej rigoróznej práce. 

 

2.1.2. Právna úprava zákazu diskriminácie v antidiskriminačnom zákone 

 

 Ako som vyššie uviedol, Listina základných práv a slobôd diskrimináciu ako takú vôbec 

neupravuje. Jednoznačne sa však s poukazom na vyššie uvedené nepriamo týmto negatívnym 

javom zaoberá. Až v roku 2009 bol v Českej republike prijatý zákon č. 198/2009 Sb. o rovnakom 

zaobchádzaní a o právnych prostriedkoch ochrany pred diskrimináciou a o zmene niektorých 
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zákonov (tzv. antidiskriminačný zákon, v texte aj ADZ). Zákonník práce sa tiež diskrimináciou 

zaoberá len okrajovo, avšak priamo na túto normu odkazuje a v prípadoch, ak k diskriminácii 

došlo, je táto lex specialis voči Zákonníku práce. 

 Antidiskriminačný zákon vychádza predovšetkým z právnych predpisov Európskych 

spoločenstiev (napríklad Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES, ktorou sa mení 

Smernica Rady 76/2007/EHS, Smernica Rady 2000/43/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého 

zaobchádzania s osobami bez ohľadu na ich rasu , alebo ich etnický pôvod, Smernica Rady 2000/ 

78/ES, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní 

a povolaní, Smernica Rady 79/7/EHS o postupnom zavedení zásady rovnakého zaobchádzania 

pre mužov a ženy v oblasti sociálneho zabezpečenia, Smernica Rady 86/378/EHS o zavedení 

zásady rovnakého zaobchádzania pre mužov a ženy v systémoch sociálneho zabezpečenia 

pracovníkov, Smernica Rady 2004/113/ES, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania 

s mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a ich poskytovaní, Smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 2006/54/ES o zavedení zásady rovnakých príležitostí a rovnakého 

zaobchádzania pre mužov a ženy v oblasti zamestnania a povolania) a v nadväznosti najmä na 

Listinu základných práv a slobôd a medzinárodné zmluvy, vymedzuje právo na rovnaké 

zaobchádzanie a zákaz diskriminácie v oblasti práva na zamestnanie a prístupu k nemu, prístupu 

k povolaniu, podnikaniu a inej samostatne zárobkovej činnosti, v pracovných veciach včítane 

odmeňovania, členstve a činnosti v odborových organizáciách, radách zamestnancov, 

v profesijných komorách, vo veciach sociálneho zabezpečenia, priznania sociálnych výhod, 

prístupe k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, k tovaru a službám. 

 V § 1 ods.1 písm. a) – c) ADZ sa pojednáva výlučne o oblasti práce a zamestnania. Je to 

jedna z najdôležitejších oblastí, kde diskriminácia je striktne zakázaná, a to najmä 

s odôvodnením, že vďaka práci jedine je možné získavať prostriedky na uspokojovanie vlastných 

potrieb. Zákaz diskriminácie v oblasti pracovnoprávnej je vlastne konkretizáciou ústavou 

garantovaného práva na prácu. 

 V súlade s uvedenými ustanoveniami ADZ má zamestnávateľ povinnosť rešpektovať 

zásadu rovnakého zamestnania už pri výbere zamestnancov. „Platí, že zamestnávateľ má právo 

vyberať si budúcich zamestnancov podľa svojho uváženia, nesmie však brať do úvahy kritéria, 

ktoré antidiskriminačný zákon definuje ako zakázané. Aby tomuto mohol zamestnávateľ 

vyhovieť, je potrebné, aby jeho personálna politika bola transparentná, predovšetkým, aby boli 
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vopred jasné kvalifikačné predpoklady, ktoré je potrebné pre získanie zamestnania splniť a aby 

tieto predpoklady boli rovnaké pre výber zamestnancov a zamestnankýň“
31

 

 Čo diskriminácia je, teda jej zákonné poňatie, špecifikuje sa v § 2 ADZ. Vo všeobecnosti 

pre účely zákona sa rozumie právom na rovnaké zaobchádzanie vlastne právo nebyť 

diskriminovaný z dôvodov stanovených v antidiskriminačnom zákone. Za diskrimináciu sa 

okrem priamej a nepriamej považuje aj obťažovanie, sexuálne obťažovanie, prenasledovanie, 

pokyn na diskrimináciu a navádzanie k diskriminácii. Právna úprava nie je úplne podrobne 

špecifikovaná a je potrebné sa odvolávať jednak na Listinu základných práv a slobôd, ale právo 

Európskej únie a to najmä v oblasti spotrebiteľského práva. Ak už dôjde k diskriminácii v zásade 

prichádzajú do úvahy dve možnosti a to v prípade pracovnoprávnych vzťahov možnosť podať 

žalobu priamo podľa antidiskriminačného zákona v prípade diskriminácie na základe 

akéhokoľvek dôvodu a v prípade nerovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch na 

základe iného dôvodu je už nutné hľadať iné prostriedky ochrany. 

 ADZ v §2 presne špecifikuje a taxatívne vymenúva dôvody považované za zakázané 

diskriminačné dôvody. Nakoľko pojmy sú totožné s právnou úpravou na Slovensku, preto v časti 

podrobne upravujúce slovenský antidiskriminačný zákon v tejto rigoróznej práci tieto pojmy nie 

sú už bližšie špecifikované. Sú nimi : 

1. Pohlavie je možné chápať ako biologickú danosť človeka, teda fakt, či je z anatomického 

hľadiska niekto mužom a niekto ženou.
32

Je to teda súbor znakov, ktorými sa muži a ženy 

líšia, pričom  za diskrimináciu z dôvodu pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu 

tehotenstva či materstva. Zákaz diskriminácie v tomto prípade teda predstavuje zákaz 

rozlišovania medzi mužmi a ženami v situáciách, kedy by telesné rozdiely nemali žiadnu 

úlohu hrať. 

2. Rod predstavuje sociálne utváranú kategóriu, ktorá vzniká v kontexte určitej sociálnej, 

kultúrnej a ekonomickej štruktúry. Jedná sa o sociálnu konštrukciu, ku ktorej sa viažu 

pripisované alebo očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, 

hodnotenia, predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo pre muža správne a vhodné. 

Je mnohokrát zameniteľné, či sa môže jednať o diskrimináciu z dôvodu pohlavia, alebo 

rodu.  

3. Náboženstvo (náboženské vyznanie, viera, svetonázor) sa jedná o svetonázor založený na 

viere v existenciu boha, bohov, božstva je vzťah človeka k posvätnému, prostredníctvom 

ktorého človek transcenduje svoju skúsenosť s vonkajšou realitou. V úzkom zmysle je 
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náboženstvo vierou v jedného Boha alebo vo viacerých bohov  a viera je bližšie 

nešpecifikovaný výraz pokrývajúci aj nenáboženské presvedčenie o určitých otázkach. 

Jedná sa o veľmi širokú oblasť a nie je rozhodujúce či osoba skutočne vedome 

náboženstvo prijíma alebo jej je dané len výchovou. Česká republika garantuje 

náboženskú slobodu a priamo toto deklaruje v Listine základných práv a slobôd. Každý 

človek má právo byť o niečom vnútorne presvedčený (forum internum) ale má aj slobodu 

svoje presvedčenie prejavovať navonok (forum externum). Bližšia definícia viery, 

náboženského vyznania či svetonázoru nie je nikde zakotvená. Preto je mnohokrát zložité 

v súdnych sporoch túto skutočnosť preukazovať. V pracovnoprávnych vzťahoch 

nemožno od zamestnávateľa očakávať, že bude povinný prispôsobovať pracovné 

prostredie náboženským požiadavkám jednotlivých zamestnancov. 

4. Rasový a etnický pôvod, národnosť nie sú síce definované, pod rasou však vo 

všeobecnosti možno chápať skupinu ľudí so súborom podobných, dedične podmienených 

znakov, ktorými sa líšia od ostatných rás. Za etnickú skupinu sa považuje označenie pre 

historicky vzniknutú skupinu ľudí spojených spoločným pôvodom, zvláštnymi 

kultúrnymi znakmi, najmä jazykom, mentalitou, tradíciami, či osobitným spôsobom 

života. Príslušníci etnika majú vlastné označenie a názov a povedomie určitej 

spolupatričnosti a zároveň však odlišnosti od iných spoločenstiev. Etnická skupina 

spravidla nie je viazaná a obmedzovaná hranicami, ale tento rámec presahuje (napr. 

Rómovia) 

5. Sexuálna orientácia veľmi špecificky pojem, nakoľko je spojený s tou najintímnejšou 

sférou života človeka a zasahuje bytostne do jeho integrity. De facto sa jedná 

o netolerantný postoj k sexuálnej menšine. Je potrebné odlišovať od sexuálnej orientácie 

sexuálne správanie sa, kde pritom sexuálna orientácia nemusí zohrávať vôbec žiadnu 

úlohu. Jedná sa o erotickú a emocionálnu príťažlivosť k druhému človeku. V prípade, že 

je nasmerovaná na osoby rovnakého pohlavia, hovoríme o homosexuálnej orientácii, 

v prípade ak na osoby opačného pohlavia, sa jedná o heterosexuálnu orientáciu, ak na obe 

pohlavia, ide o bisexuálnu orientáciu. 

6. Vek -  na ujmu môže byť pre jednotlivca najmä vysoký vek. Nie je však diskrimináciou 

rozdielne zaobchádzanie na základe veku spočívajúce podmienke minimálneho veku či 

doby zamestnania. ADZ nerozlišuje, kedy je jedinec súčasťou tzv. Ohrozenej skupiny 

osôb stanovenej vekovej hranice. Teda, chránený je každý jedinec v akomkoľvek veku. 

7. Zdravotné postihnutie je veľmi špecifický dôvod, nakoľko diskriminačný znak tu bude 

veľmi variabilný a kým u iných diskriminačných dôvodoch povinnosť nediskriminovať 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Boh
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má spravidla pasívny charakter tu práve pasivita by mohla predstavovať diskrimináciu, 

teda určité nekonania či opomenutia zo strany zamestnávateľa mnohokrát predstavujú 

diskriminačný aspekt. Je to určité obmedzenie vyplývajúce z najmä fyzického, 

mentálneho alebo psychického postihnutia, brániace dotknutej osobe riadnej účasti na 

profesijnom živote. Osoby so zdravotným postihnutím zahŕňajú osoby majúce dlhodobé 

fyzické, duševné, mentálne alebo zmyslové postihnutie, ktoré v interakcii s rôznymi 

prekážkami môže brániť ich plnému a účinnému zapojeniu sa do spoločnosti na 

rovnoprávnom základe s ostatnými. Súdny dvor ES v prípade Chacón Navas definoval 

zdravotné postihnutie.
33

 Zdravotné postihnutie sa má teda chápať tak, že pôjde o určité 

obmedzenie, ktoré vyplýva z postihnutia fyzického, mentálneho, či psychického 

a zároveň bráni dotknutej osobe účasti na profesijnom živote. Ďalšou definíciou 

charakterizujúcou zdravotné postihnutie sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie 

v rozhodnutí v spojených veciach C- 335/11 a C – 337/11, HK Danmark proti Dansk 

almennyttigt Boligselskab a HK Danmark proti Dansk Arbejdsgiverforening z roku 

2013.
34

 Kde z rozsudku v podstate vyplýva, že aj keď ochorenie ako také nemožno 

podradiť pod pojem zdravotné postihnutie, prejavy ochorenia naopak áno. Zaujímavým 

príkladom je rozsudok C-363/12 Súdneho dvora Európskej únie vo veci Z. proti 

A Government department, Board of management of a community schol 
35

, kedy bol 

riešený prípad zamestnankyne, ktorá stratila v dôsledku ochorenia maternicu, aj keď inak 

bola plodná. Jej dieťa teda porodila náhradná matka, aj keď biologickými rodičmi boli 

pani Z. s manželom. Nakoľko však pani Z. neotehotnela a teda dieťa ani neporodila 

nevznikol jej nárok na materskú dovolenku. Súdny dvor skonštatoval, že samotné 

ochorenie pani Z. nie je zdravotným postihnutím, pretože nemožnosť stať sa matkou 

prirodzenou cestou sama o sebe nebráni v prístupe k zamestnaniu a jeho výkonu. 

 

 V odseku 2 v §2 ADZ sú upravené  formy diskriminácie a ďalšie konania, ktoré sa za 

diskrimináciu považujú. Za základné formy sa považuje diskriminácia priama a nepriama. 

 Okrem toho sa za diskrimináciu považuje obťažovanie včítane sexuálneho, tiež 

prenasledovanie, pokyn na diskrimináciu a navádzanie k diskriminácii. Jedná sa o zavrhnutia 

hodné spôsoby a preto aj boli zahrnuté do úpravy ADZ. V judikatúrach a v antidiskriminačnom 

práve iných štátov sa objavujú aj iné formy diskriminácie, ktoré však ani českým ani slovenským 
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právom zmieňované nie sú. Je to napríklad segregácia, teda systematické oddeľovanie 

príslušníkov určitej skupiny. Priama diskriminácia, o ktorej sa podrobnejšie budem zmieňovať 

v poslednej kapitole a čiastočne je vysvetlená aj v kapitole prvej, je upravená v odseku v §2 

odseku 3 ADZ a rozumie sa ňou rozlišovanie respektíve znevýhodnenie, ktoré môže mať 

charakter konania či opomenutia a je založené na niektorom z vyslovene uvedených 

diskriminačných dôvodov.
36

 

 Podrobnejšiu úpravu nepriamej diskriminácie je možné nájsť v §3 ADZ. Okrem 

všeobecnej charakteristiky, ktorej sa venuje prvá kapitola rigoróznej práce a taktiež je spomenutá 

v poslednej je potrebné upriamiť pozornosť najmä na zákonné znenie tohto negatívneho javu, 

ktorý nepriamu diskrimináciu chápe ako „ také konanie či opomenutie, kedy na základe na 

základe zdanlivo neutrálneho ustanovenia, kritéria alebo praxe je z niektorého diskriminačného 

dôvodu ( rasa, etnický pôvod, národnosť, pohlavie sexuálna orientácia , vek, zdravotné 

postihnutie , náboženské vyznanie , viera, svetonázor) osoba znevýhodnená oproti ostatným“.
37

  

 Nepriamou diskrimináciou z dôvodu zdravotného postihnutia sa rozumie také 

odmietnutie alebo opomenutie prijať primerané opatrenia, aby mala osoba so zdravotným 

postihnutím prístup k určitému zamestnaniu, výkonu pracovnej činnosti alebo funkčnému alebo 

inému postihu v zamestnaní, aby mohla využiť pracovné poradenstvo, alebo sa mohla zúčastniť 

iného odborného vzdelávania, alebo aby mohla využiť služby určené verejnosti“. 

 Podstatným rozdielom medzi diskrimináciou priamou a nepriamou je dôvod rozlišovania. 

U nepriamej diskriminácii je rozlišovanie založené na inom ako diskriminačnom znaku, a však 

nepriaznivé dôsledky dopadajú na skupinu osôb vymedzených zakázaným diskriminačným 

dôvodom. ADZ tiež vymedzuje v §3 čo nie je možné považovať za nepriamu diskrimináciu a sú 

to prípady, keď je objektívne odôvodneným legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie 

tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. V pracovných procesoch vzniká na strane 

zamestnávateľa povinnosť prijať primerané opatrenia v oblasti zamestnávania. Primerané 

opatrenia nemajú však znamenať napríklad zvýhodnenie zamestnanca so zdravotným 

postihnutím ale ich úlohou je preklenutie prekážok, ktoré takýmto zamestnancom bránia 

vykonávať profesiu. Nie je preto povinnosťou zamestnávateľa poskytovať akékoľvek benefity 

zdravotne postihnutému zamestnancovi, ale má mať rovnaké šance na povýšenie ako 

zamestnanec bez postihnutia. 
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 Ďalšie formy diskriminácie a ich podrobnejšia charakteristika vyplývajúca z §1 ADZ sú 

podrobnejšie upravené v §4, a to: 

- obťažovanie – dôsledkom ktorého dôsledkom je znížiť dôstojnosť osoby, vytvoriť 

zastrašujúce, nepriateľské, ponižujúce, pokorujúce alebo urážlivé prostredie.  

- sexuálne obťažovanie – je to obťažovanie majúce sexuálnu povahu a súvisí len 

z dôvodmi ako sú pohlavie , sexuálna orientácia alebo pohlavná identifikácia, 

o čom som už pojednával v tejto práci vyššie.  

- Prenasledovanie je  forma postihu za to, že si osoba uplatnila práva vyplývajúce 

z ADZ. Čiže sa vlastne nejedná primárne o formu diskriminácie spočívajúcu 

v odlišovaní na základe zakázaného dôvodu. Možno teda hovoriť o sekundárnej 

diskriminácii.  

- Pokyn na diskrimináciu – spočíva v zneužití nadriadeného postavenia voči 

niekomu, kto sa môže na základe toho dopustiť diskriminačného konania a  

- navádzanie na diskrimináciu – na rozdiel od pokynu je vzťah, kedy návodca má 

priamy vplyv na niekoho, kto sa môže dopustiť diskriminácie. Návodcami môžu 

byť kolegovia, ale aj podriadení.  

 

 V hlave druhej ADZ sú vymedzené právne prostriedky ochrany pred diskrimináciou. 

Pred nadobudnutím účinnosti antidiskriminačného zákona sa obete diskriminácie domáhali 

ochrany len prostredníctvom žalôb na ochranu osobnosti v súlade s ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka 40/1964 Sb. a od roku 2014 účinného Občianskeho zákonníka č.89/2012 Sb. Jednalo 

sa teda o konania na ochranu osobnosti, podľa čoho sa aj pôvodne formovala česká judikatúra. 

 Paragraf 10 ADZ priznal tým, ktorí sa cítia dotknutí, nakoľko mohlo dôjsť k porušeniu 

ich práv či povinnosti vyplývajúcich z práva na rovnaké zaobchádzanie, alebo došlo 

k diskriminácii, právo sa na príslušnom súde domáhať od upustenia od diskriminácie, 

odstránenia následkov diskriminačného zásahu a právo na primerané zadosťučinenie. Okrem 

toho má obeť diskriminácie aj právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak v dôsledku 

diskriminácie bola v značnej miere znížená povesť, dôstojnosť osoby a jej vážnosť v spoločnosti.  

 Aktívna legitimácia v prípade antidiskriminačnej žaloby je daná osobe, ktorá sa cíti byť 

diskriminovanou. V žalobe je možné kumulovať tri prostriedky nápravy , ktorých sa môže obeť 

diskriminácie domáhať.  

Je to: 

- upustenie od diskriminácie,  

- odstránenie následkov diskriminácie a  
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- v prevažnej väčšine antidiskriminačných sporov najmä morálna satisfakcia 

a náhrada nemajetkovej ujmy v peniazoch.  

 

 Zdržovacia reštitučná žaloba bude skôr výnimkou. Najväčší efekt by malo pre žalobcu 

v prípade zdržovacej žaloby uloženie predbežného opatrenia. Tu by však muselo byť tvrdenie 

žalovaného dostatočne preukázané a už prima facie by sa muselo javiť súdu ako protiprávne. Čo 

do morálnej satisfakcie podľa môjho názoru, by mala mať obeť diskriminácie vždy, ak sa 

preukáže, že k diskriminácii došlo. 

 Paragraf 11 ADZ vymedzuje možnosť právnických osôb založených za účelom ochrany 

práv obetí diskriminácie poskytovať informácie o možnostiach právnej pomoci a súčinnosť pri 

písaní návrhov pre osoby, ktoré sa domáhajú ochrany pred diskrimináciou. Právna úprava však 

nešpecifikuje a nestanovuje podmienky o aké právnické osoby ba sa malo jednať. Predpokladá 

sa, že najskôr by sa touto problematikou mohli zaoberať nevládne organizácie. Je určite však 

nedostatkom tejto legislatívnej úpravy, že nešpecifikuje žiadne konkrétne podmienky pre 

právnickú osobu, alebo jej zamestnancov, ktorí právnu pomoc budú poskytovať a teda napríklad 

odbornú spôsobilosť, povinnosť mlčanlivosti či povinnosť poistenia zodpovednosti za škodu 

spôsobenú právnickou osobou. 

 Za dôležité si považujem upriamiť aj pozornosť na časť druhú ADZ, pojednávajúcu 

o zmene zákona o verejnom ochrancovi práv. Postavenie verejného ochrancu práv je vo 

všeobecnosti upravené zákonom č. 349/1999 Sb. Podľa §13 ADZ ods.5 „ ochranca prispieva 

k presadzovaniu práva na rovnaké zaobchádzanie so všetkými osobami bez ohľadu na ich rasu 

alebo etnický pôvod, národnosť, pohlavie, sexuálnu orientáciu, vek, zdravotné postihnutie, 

náboženské vyznanie, vieru alebo svetonázor a za týmto účelom poskytuje metodickú pomoc 

obetiam diskriminácie pri podávaní návrhov na začatie konania z dôvodov diskriminácie, robí 

výskum, zverejňuje správy a vydáva odporúčania k otázkam súvisiacich s diskrimináciou, 

zaisťuje výmenu dostupných informácii s príslušnými Európskymi subjektmi“. 
38

 

2.1.3. Zákaz diskriminácie v základnej pracovnoprávnej norme – Zákonníku práce 

 

 Česká legislatíva vo svojej základnej pracovnoprávnej norme a teda zákone č. 262/2006 

Sb.v platnom znení, za jednu zo základných zásad, ktorá určuje zmysel a účel Zákonníka práce 

taxatívne určuje povinnosť zaobchádzať rovnoprávne so zamestnancami a zakazuje 
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diskrimináciu
39

. Kým slovenský Zákonník práce prijatý v roku 2001 zásady upravuje 

podrobnejšie v časti ZP pod názvom „Základné zásady“, ktorých menuje 11, česká úprava je 

skôr orientovaná na stručné avšak precizované vymenovanie zásad v jednom paragrafe v prvej 

hlave Zákonníka práce, avšak potom podrobnejšie sa nimi zaoberá už v ďalšom texte zákona. 

 Nakoľko téma rovnoprávneho zaobchádzania bola aj českým zákonodarcom určená ako 

prioritná, túto považoval za natoľko dôležitú, že ju podrobnejšie špecifikuje Hlava IV. 

Zákonníka práce pod názvom Rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie a to v § 16 a § 17. 

Zákonodarca najskôr explicitne vymedzuje povinnosť zamestnávateľov zaobchádzať so 

všetkými zamestnancami rovnako a to v oblasti odmeňovania či poskytovania iných peňažných 

či nepeňažných plnení, rovnaké zaobchádzanie čo do odbornej prípravy a možností postupu 

v zamestnaní, ako aj vytváranie rovnakých pracovných podmienok. Zákonník práce vyslovene 

zakazuje akúkoľvek diskrimináciu, či už priamu , nepriamu , obťažovanie, sexuálne 

obťažovanie, prenasledovanie, pokyn a navádzanie na diskrimináciu a odkazuje na podrobnejšiu 

úpravu všetkých pojmov v antidiskriminačnom zákone. Zákonník však aj negatívne vymedzuje, 

čo teda za diskrimináciu nepovažuje a to sú prípady, keď je rozdielne zaobchádzanie nevyhnutné 

pre výkon práce, samozrejme požiadavka musí byť primeraná a účel musí byť oprávnený. 

 Zákonník práce teda určuje povinnosť zamestnávateľa povinnosť zamestnávateľa 

vytvoriť také prostredie pre zamestnancov, ktoré zaručí rovnaké podmienky na výkon 

pracovnoprávnych vzťahov. Z toho následne vyplýva aj právo zamestnanca na takého 

podmienky a teda rovnoprávne zaobchádzanie. Toto právo sa priznáva už uchádzačom 

o zamestnanie. V žiadnom prípade nesmie dôjsť či k zvýhodňovaniu či k nezvýhodňovaniu 

zamestnancov, alebo uchádzačov o zamestnanie voči ostatným zamestnancom , či uchádzačom 

v podobnom postavení. Za pozornosť stojí v oblasti rovnakého zaobchádzania respektíve zákazu 

diskriminácie aj oblasť odmeňovania špecifikovaná v §110 Zákonník práce podľa ktorého“ za 

rovnakú prácu alebo práce rovnakej hodnoty prináleží všetkým zamestnancom u zamestnávateľa 

rovnaká mzda, plat alebo odmena z dohody“. Samozrejme zamestnanec, aby mal nárok na 

rovnakú odmenu, ako ostatní zamestnanci musí samozrejme aj dosiahnuť rovnaké či 

porovnateľné výsledky a výkony. 

 

 

                                                 
39

 Porovnaj § 1a písm e) Zákoníka práce 



37 

 

2.1.4. Právna úprava zákazu diskriminácie a násilia na pracovisku v oblasti trestného 

práva 

 

 Diskrimináciu ako pojmový znak, trestnoprávna oblasť nepozná. V tejto oblasti práva 

však nájdeme mnohé konania, ktoré s týmto negatívnym javom bezprostredne súvisia, 

vyvolávajú ho, či sú jeho následkom. Trestné právo chráni spoločenské vzťahy pre spoločnosť 

významné tým, že hrozia tresty za činy, ktoré tieto vzťahy porušujú, alebo ohrozujú a zároveň 

upravuje výkon trestov a ochranných opatrení.  

 Trestné činy sú najzávažnejšou kategóriou protispoločenského konania. Diskrimináciu, či 

násilie na pracoviskách, ako som to už vyššie uviedol zákonodarca nevymedzil ako samostatný 

delikt a neprijal špecifické skutkové podstaty, ktoré by sa výlučne sťahovali na túto oblasť. 

Podľa ustanovenia §119 Trestného zákona, trestný čin spáchaný násilím je aj vtedy, keď bol 

spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo iným podobným 

spôsobom. Trestné právo rozlišuje medzi trestnou zodpovednosťou fyzických osôb za ich vlastné 

konanie a právnických osôb, ktoré bolo zavedené až v roku 2011 zákonom č. 418/2011 Sb. o 

trestnej zodpovednosti právnických osôb a konanie proti nim. V kontexte s násilím na 

pracoviskách, môžu páchať trestné činy zamestnanci právnických osôb pri plnení pracovných 

úloh a bude za nich zodpovedať právnická osoba avšak nebude zodpovedať za výlučný exces 

zamestnanca , pokiaľ dodržala právnická osoba všetko to, čo od nej možno spravodlivo 

očakávať.
40

 

 Ako príklady násilia na pracovisku je možno uviesť najmä poruchové trestné činy, kde 

objektívnu stránky tvorí poškodenie zdravia, respektíve až spôsobenie smrti.
41

 Najzávažnejším 

trestným činom je trestný čin vraždy podľa §140 Trestného zákona a zabitia, podľa §141 

Trestného zákona. Sú síce výnimkou na pracoviskách, príklad však možno uviesť poukazujúc na 

Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp.zn 6 Tdo 545/2013 prípad, keď páchateľ vraždy pracoval 

ako osvetľovač v rovnakej súkromnej spoločnosti ako poškodený, povolaním zvukár, ktorý 

požičiaval ostatným kolegom peniaze na úrok. Tento bol zavraždený svojim kolegom. Aj keď sa 

domáhal, aby skutok bol kvalifikovaný ako zabitie, súd túto argumentáciu neuznal.  

 Ďalším príkladom sú trestné činy ublíženia na zdraví, kde ako možno uviesť prípad 

v súlade s Uznesením Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 5 Tdo 806/2012, keď sa obvinený nechcel 

zmieriť s tým, že mu poškodený vydáva v rámci svojej práce určité pokyny. Konflikt vyvolal 
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obvinený, kedy už od začiatku vedeného útoku používal nôž a poškodeného aj napadol, čím aj 

spáchal trestný čin ublíženia na zdraví v súlade s §122 Trestného zákona. 

 Ďalšie prípady trestnej činnosti na pracoviskách je možné uviesť príklad ako 

obmedzovanie osobnej slobody , jej zbavenie , či bránenie v nej a trestný čin vydierania, kde by 

som rád poukázal na Uznesenie Najvyššieho súdu ČR sp. zn. 7 Tdo 765/2002, kedy páchateľ sa 

vyhrážal poškodeným dievčatám , že ich erotické fotografie v rozpore so zmluvou o pracovnej 

spolupráci na základe čoho tieto fotografie boli vytvorené zverejní a ukáže ich rodičom dievčat. 

Páchateľ nútil dievčatá, aby s ním mali pohlavný styk, teda , aby konali niečo, čo možno 

považovať za zásah do ich osobného života a tým sa dopustil trestného činu vydieranie podľa 

§175 Trestného zákona. 

 Tiež nemožno opomenúť trestný čin ohovárania podľa §184 Trestného zákona, 

znásilnenia podľa §185 a sexuálneho nátlaku podľa §186 Trestného zákona, kde si dovolím 

uviesť príklad rozsudku Mestského súdu v Prahe sp. zn. 56 T 8/2012, kedy bol páchateľ 

odsúdený k úhrnnému trestu v trvaní až 14 rokov za celkom 14 trestných činov (vydieranie, 

znásilnenie, sexuálny nátlak a nebezpečné vyhrážanie), ktorých sa dopustil na svojich osobných 

asistentkách u páchateľa pracujúcich. 

 Dovolím si ešte upriamiť pozornosť na skutkovú podstatu podľa §353 Trestného zákona, 

nebezpečné vyhrážanie a príklad podľa Uznesenia Najvyššie ho súdu ČR sp.zn 4Tdo1482/2012, 

kedy bol páchateľ uznaný vinným z dôvodu, že z domáceho počítača svojim kolegom zasielal 

výhražné správy a tým vzbudil u poškodených obavy, že by vyhrážky mohol aj naplniť. 

 Zamestnávatelia by mali klásť veľký dôraz na to, aby sa predchádzalo trestnej činnosti, 

respektíve, ak k nej dôjde na pracovisku, aby páchateľ bol náležite potrestaný a to aj možnosťou 

zamestnávateľa ukončiť pracovný pomer s takouto osobou. 

 

2.1.5. Právna úprava zákazu diskriminácie v občianskoprávnej oblasti 

 

 V čase prijímania antidiskriminačného zákona bola vedená odborná diskusia, či má 

diskriminovaná osoba možnosť vyberať si spôsob svojej ochrany medzi antidiskriminačným 

zákonom a Občianskym zákonníkom. Prikláňam sa k väčšinovému názoru , že antidiskriminačný 

zákon predstavuje lex specialis a teda sa v prípade diskriminácie má uplatniť postup podľa §10 

tohto zákona “ Názor, že by poškodený z diskriminácie mal možnosť voľby, či postupovať podľa 

antidiskriminačného zákona, alebo  občianskeho zákonníka, alebo dokonca možnosť žalovať 

podľa obidvoch právnych predpisov, bol by nie len v rozpore s interpretačnou maximou Lex 
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specialis derogat legi generali, ale tiež by prinášal do právneho poriadku ťažko riešiteľné 

praktické problémy“.
42

 

 Nie však každé konanie na pracovisku zákonite musí byť antidiskriminačné a preto 

v určitých prípadoch prichádza do úvahy aj občianskoprávna ochrana osobnosti. Nová právna 

úprava účinná od roku 2014 ochranu osobnosti podrobne upravuje v §81 – 117 Občianskeho 

zákonníka. V spojitosti s pracoviskami za zmienku stojí najmä ochrana života, zdravia, 

dôstojnosti človeka, vážnosti, cti, súkromia a prejavov osobnej povahy. 

 Prostriedkami občianskoprávnej ochrany sú : 

- upustenie od neoprávneného zásahu, kde predpokladom negatórnej žaloby trvanie 

neoprávneného zásahu respektíve pokračovanie v ňom, alebo reálne 

nebezpečenstvo jeho opakovania. Tento neoprávnený zásah musí byť presne 

špecifikovaný. Žaloba musí smerovať k tomu, aby bola určená povinnosť 

žalovaného zdržať sa ďalšieho neoprávneného zásahu 

- odstránenie následkov neoprávneného zásahu. Tu predpokladom je podanie 

reštitučnej žaloby, pričom následky porušenia práv osobnosti musia trvať, aj keď 

prípadne už neoprávnený zásah skončil, alebo pominul a je tu potencionálna 

možnosť následky odstrániť. Žaloba teda musí smerovať k tomu, aby bola určená 

povinnosť žalovanému niečo vykonať a obnoviť tak pôvodný stav (restitutio in 

integrum), ktorý bol daný a existoval ešte pred zásahom do osobnostného práva. 

- Požadovanie zadosťučinenia (satisfakcia), ktorého predpokladom je existencia 

nepriaznivých následkov neoprávneného zásahu. Satisfakcia spočíva v určitom 

plnení majúcom morálnu, alebo peňažnú formu. Peňažné plnenie musí byť 

poskytnuté vždy v prípade, ak nestačí iný spôsob, ktorý by mal za následok účinné 

odstránenie ujmy. Je potreba citlivo zvažovať, ktorá z uvedených foriem 

zadosťučinenia a v akom rozsahu je vzhľadom k okolnostiam konkrétneho prípadu 

primeraná, aby tak došlo k odčineniu vzniknutej nemajetkovej ujmy.
43

 V tejto 

súvislosti si dovolím aj poukázať na ustanovenie §2957 Občianskeho zákonníka „ 

Spôsob a výška primeraného zadosťučinenia musí byť určená tak, aby boli 

odstránené aj okolnosti vhodné osobitného zreteľa. Sú nimi úmyselne spôsobené 

ujmy, obzvlášť ujmy spôsobené s použitím ľsti, vyhrážky, zneužitím závislosti 

poškodeného na škodcovi, násobením účinku zásahu jeho uvádzaním na verejnosti, 

                                                 
42

 Boučková.P, Havelková.B, Antidiskriminačný zákon. Komentář, Praha : C.H.Beck, 2010, s.286 
43

 Chromý.J, Násilí na pracovišti. Charakteristika, rizikové faktory , špecifické formy a právní souvislosti, Praha, 

2014, s.172 
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alebo v dôsledku diskriminácie poškodeného so zreteľom na jeho pohlavie, 

zdravotný stav, etnický pôvod, vieru, alebo aj iné podobné závažné dôvody. Berie 

sa rovnako do úvahy obava poškodeného z možnej straty života, alebo vážneho 

poškodenia zdravia, pokiaľ takúto obavu hrozba, alebo iná príčina vyvolala“. 

 

2.1.6. Zákaz diskriminácie v zákone o zamestnanosti a zákone o štátnej službe 

 

 Okrem už vyššie bližšie charakterizovaných zákonných úprav v oblasti diskriminácie je 

vhodné práve z dôvodu zamerania mojej rigoróznej práce na pracovnoprávne vzťahy pozornosť 

venovať aj zákonu č.435/2004 Sb. o zamestnanosti a zákonu č. 234/2014 o štátnej službe. Zákon 

o zamestnanosti prešiel mnohými novelizáciami reagujúc aj na postupne prijímané smernice 

Európskej únie. Hlavným cieľom tohto zákona je vytvorenie právnej regulácie štátnej politiky 

zamestnanosti, ktorá bude predchádzať nezamestnanosti. Pojem štátna politika zamestnanosti 

zahŕňa opatrenia slúžiace aj na podporu a dosiahnutie rovnakého zaobchádzania s mužmi, 

ženami a osobami bez ohľadu na ich rasový či etnický pôvod, zdravotné postihnutie a osobami, 

ktoré majú sťažený prístup k zamestnaniu. Zákaz diskriminácie a povinnosť rovnakého 

zaobchádzania je priamo v tomto zákone upravená v §4. Toto ustanovenie ukladá štátu 

prostredníctvom Úradu práce zamestnávateľom zaistiť všetkým osobám uchádzajúcich sa 

o zamestnanie rovnocenné zaobchádzanie a zakazuje diskrimináciu. Za zmienku stojí aj úprava v 

§12 tohto zákona na základe ktorého nikomu nesmie byť navrhnutá ponuka práce, ktorá má 

diskriminačný charakter. Zákon o štátnej službe je nutné v tejto rigoróznej práci uviesť tiež 

z dôvodu, že okrem pracovného pomeru existuje osobitná právna úprava, ktorá upravuje  

služobný pomer, ktorý má oproti zákonníku práce určité špecifiká. Ale aj v služobnom pomere je 

samozrejmosťou zákaz diskriminácie a zásada rovnakého zaobchádzania. Táto je špecifikovaná 

v §98 tohto zákona, ktorý odkazuje na príslušné ustanovenia zákonníka práce (§16 a 17 

Zákonníka práce).  

 

2.2. Legislatívna úprava diskriminácie na Slovensku 

 

 Obdobne ako legislatíva česká, upravujúca oblasť negatívneho javu diskriminácie 

v oblasti pracovnoprávnych ale aj iných spoločenských vzťahoch, na Slovensku podľa môjho 

názoru absentuje dôsledná a precizovaná úprava a to najmä v špeciálnom zákone – 

antidiskriminačnom zákone, čo do úpravy iných konaní, ktoré sa javia ako prípady nerovnakého 

zaobchádzania a im poskytovaná nedostatočná právna ochrana.  
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 Antidiskriminačný zákon žiaľ taxatívne vymedzuje zakázané  prípady a kritéria pre 

diskrimináciu, čím vlastne znemožňuje širšie pod právnu ochranu poskytovanú 

antidiskriminačným zákonom subsumovať aj iné prípady nerovnakého zaobchádzania, napr. 

založené na osobných negatívnych vzťahoch na pracoviskách, čo je žiaľ veľmi často sa 

vyskytujúci sa jav. Pre slovenskú legislatívu v oblasti diskriminácie a ochrany pred ňou sú 

hlavnými právnymi predpismi Ústava Slovenskej republiky ( ústavný zákon číslo 460/1992 Zb.v 

platnom znení), Antidiskriminačný zákon ( zákon číslo 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní 

v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov), Zákonník práce ( zákon číslo 311/2001 Z.z. v platnom znení), Zákon o službách 

zamestnanosti ( zákon číslo 5/2004 Z.z. v platnom znení), Zákon o štátnej službe ( zákon číslo 

55/2017 Z.z. v platnom znení), ako aj ďalšia právna úprava. 

 

2.2.1. Právna úprava zákazu diskriminácie v Ústave Slovenskej republiky 

 

 Ústava SR, obdobne ako Listina základných práv a slobôd neupravuje ani nepoužíva 

pojem diskriminácia. Tento možno len vyvodiť a to z porušenia niektorých ustanovení 

základného zákona štátu. 

 Ústava Slovenskej republiky upravuje v čl. 12 ods. 1 rovnosť a slobodu ľudí v dôstojnosti 

a právach, ktoré sú neodňateľné, nepremlčateľné, nescudziteľné a nezrušiteľné. Tieto práva sú 

podľa odseku 2 citovaného článku „ zaručené bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, 

vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť 

k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie“ Pričom poškodzovať, 

zvýhodňovať alebo znevýhodňovať niekoho je neprípustné. 
44

 

 Ďalším článkom súvisiacim s možným porušením princípu zákazu diskriminácie 

v pracovnoprávnych vzťahoch je čl. 16 pojednávajúci o nedotknuteľnosti osoby a jej súkromia 

a čl. 19 ods. 1, na základe ktorého má „ každý právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej 

cti, dobrej povesti a ochranu mena“ Podľa odsekov 2 a 3 citovaného článku „ má každý právo na 

ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred 

neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej 

osobe“. 
45

 

 Tiež s možným porušením zásad rovnakého zaobchádzania súvisí aj čl. 22, podľa ktorého 

sa zaručuje listové tajomstvo, ochrana osobných údajov a tajomstvo prepravovaných správ a čl. 

                                                 
44

 Porovnaj čl.12 ods.2 Ústavy SR 
45

 Porovnaj čl.19 ods. 2 a 3 a čl. 16 Ústavy SR 
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24 garantovaná sloboda myslenia, vyznania a viery. Nemožno opomenúť ani politické práva 

upravené v čl. 26 až 32 Ústavy a nimi garantované práva na združovanie, zhromažďovanie, 

petičné právo, právo na informácie a slobodu prejavu a tiež nemenej dôležité hospodárske, 

sociálne a kultúrne práva zakotvené v článkoch 35 až 43, kde okrem práva na prácu je práve 

explicitne aj vymedzená v čl. 36 písm. b) „ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu zo 

zamestnania a diskriminácii v zamestnaní“ ako aj ďalšie práva garantované Ústavou. 

 Je potrebné však aj zdôrazniť, že práve v 5. oddiely Ústava zakotvuje aj pozitívne formy 

diskriminácie a to napr. v čl. 38  osobitné pracovné podmienky garantované pre ženy, 

mladistvých či osoby zdravotne postihnuté, čo je však samozrejme jav vítaný a nevyhnutný 

v sociálne fungujúcej spoločnosti. Netreba opomenúť už v prípade, ak skutočne dôjde 

k diskriminačnému konaniu zo strany zamestnávateľa, že už Ústava garantuje aj v čl. 46 až 50 

právo na súdnu a inú právnu ochranu, teda právo domáhať sa zákonom ustanoveným postupom 

svojho práva na nezávislom a nestrannom súde alebo iných orgánoch. 

 

2.2.2. Právna úprava zákazu diskriminácie v antidiskriminačnom zákone 

 

 Ako bolo vyššie uvedené už hlavné piliere  ochrany pred diskrimináciou poskytuje 

základný zákon štátu, teda Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd 

v Českej republike. Konkrétne však formy diskriminácie, je zákaz a možnosti brániť sa proti 

tomuto negatívnemu javu poskytujú jednotlivé právne predpisy, z ktorých bezpochyby 

najpodrobnejšie diskrimináciu upravuje dosť mladá právna norma, prijatá až v roku 2004, a to 

zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 

diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 

 Predmetom úpravy tohto zákona je uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania 

a stanovuje zároveň právne prostriedky ochrany v prípade porušenia tejto zásady. Aby došlo 

k dodržiavaniu zásady rovnakého zaobchádzania, musel zákonodarca v §2 ADZ presne 

špecifikovať v čom vidí porušenie tejto zásady a preto vymedzil, že spočíva „v zákaze 

diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania a viery, rasy, zdravotnému 

postihnutiu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, veku sexuálne orientácie, 

manželského alebo rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“ 
46

Ako je 

z predmetného ustanovenia zrejmé, že úprava v citovanom zákone je podrobnejšia a širšia ako je 
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 Porovnaj §2 antidiskriminačný zákon 
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dokonca ústavný rámec úpravy, nakoľko zákon demonštratívne vypočítava okrem ústavou 

garantovaných práv a slobôd, aj zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu, vek, manželský 

a rodinný stav. Je však na škodu, že ako ani ADZ, tak ani iné zákonné normy SR, či dokonca ani 

smernice, neobsahujú presnú špecifikáciu, definíciu, či výklad jednotlivých pojmových znakov 

vymedzených v citovanom paragrafe 2 ADZ   

 Podľa odseku 3 paragrafu 2 ADZ „držiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva 

aj v prijímaní opatrení na ochranu pred diskrimináciou“, čo je vlastne chápané ako určitá 

preventívna zložka povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a to rovnocennú 

a komplementárnu k povinnosti dodržiavať zároveň zákaz diskriminácie. 

 V § 2a ADZ, ktorý vo svojom odseku 1 vymedzuje diskrimináciu ako priamu, nepriamu, 

obťažovanie, sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih, ale tiež aj pokyn a nabádanie  na 

diskrimináciu a sú v ďalších odsekoch tieto jednotlivé formy diskriminácie  konkrétne 

špecifikované a v tejto práci im bola venovaná pozornosť v druhej kapitole. 

 Zásada rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch je podrobne upravená v 

§6 ADZ, ktorý hovorí, že „v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v pracovnoprávnych 

vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch a v právnych vzťahoch s nimi súvisiacich zakazuje 

diskriminácia osôb. 

 Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými 

osobitnými zákonmi najmä v oblastiach prístupu k zamestnaniu, povolaniu, inej zárobkovej 

činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu 

uskutočňovania výberu do zamestnania, výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v 

zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania, prístupu k 

odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch aktívnych 

opatrení na trhu práce vrátane prístupu k poradenstvu pre výber zamestnania a zmenu 

zamestnania alebo členstva a pôsobenia v organizácii zamestnancov, organizácii 

zamestnávateľov a v organizáciách združujúcich osoby určitých profesií vrátane poskytovania 

výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú. 

 Antidiskriminačný zákon v paragrafe 9 upravuje možnosti právnej ochrany a konanie vo 

veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania konštatujúc, že „každý má 

podľa  zákona právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou a každý sa môže 

domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, 

právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. 

Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od 
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svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané 

zadosťučinenie“. 
47

 

 V prípade, ak by primerané zadosťučinenie nebolo pre poškodenú osobu dostatočné, a to 

najmä v prípadoch skutočne závažného následku spočívajúceho v znížení ľudskej dôstojnosti, 

utrpením na spoločenskej vážnosti alebo ďalšieho spoločenského uplatnenia, môže sa poškodená 

osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ktorej výšku určí súd s prihliadnutím 

na všetky okolnosti, za ktorých došlo k diskriminačnému konaniu. Tiež sa priznáva právo na 

ochranu práv mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie ( vid viac v časti č. 3). 

 Aktívne legitimovanou v prípade podania žaloby, ktorou sa niekto domáha ochrany pred 

diskrimináciou je fyzická alebo právnická osoba a pasívna legitimácia je daná taktiež fyzickej či 

právnickej osobe, na strane ktorej je aj dôkazné bremeno, tak ako to predpokladá § 11 ADZ. 

Samotné konanie pred príslušným súdom sa však už spravuje príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho súdneho poriadku. 

 

2.2.3. Trestnoprávna úprava 

 

 Šikanovanie a násilie je nesporne vážnym sociálno-patologickým javom. Z hľadiska 

diskriminácie najmä v pracovnoprávnych vzťahoch možno trestnoprávnu úpravu využiť   najmä 

v extrémnych prípadoch, kedy k zásahu do integrity postihnutej osoby dôjde závažnejším 

spôsobom. 

 V pracovnoprávnej oblasti k „využitiu“ právnych noriem trestnoprávnej oblasti dochádza 

však pomenej. Je možné však podotknúť, že zo strany zamestnávateľa, ak by došlo 

k úmyselnému trestnému činu, čo aj z dôvodov šikany, môže okrem sankcie zo strany štátu, byť 

využitá aj možnosť ukončenia pracovného pomeru výnimočným spôsobom s odsúdeným 

páchateľom trestného činu, ktorý je zároveň v tomto prípade zamestnancom. Je potrebné 

podotknúť, že využitie TZ najmä v spojení s pracovnoprávnymi vzťahmi býva skôr ojedinelé, 

nie však vylúčené. 

 Všeobecne známe a dokonca medializované, avšak žiaľ právne neriešené prípady, sú 

fyzické násilia páchané na zamestnancoch v niektorých automobilových spoločnostiach na 

Slovensku, kde však zamestnanci obávajúc sa o svoje zamestnanie, mnohokrát trpia až neľudské 

zaobchádzanie.
48
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 Porovnaj §9 antidiskriminačný zákon  
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 Priestupkový a Trestný zákon nepoznajú skutkovú podstatu priestupku alebo trestného 

činu „šikanovanie“. Z hľadiska priestupkového zákona môže šikanovanie  napĺňať skutkovú 

podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupku proti majetku 

v zmysle §50. „Priestupku proti občianskemu spolužitiu sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti 

tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne naruší 

občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, 

nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním.“ 

Šikanovanie spadá pod kategóriu viacerých trestných činov a to podľa §189 – vydieranie, §192 – 

nátlak, §155-157 – ublíženie na zdraví, §212 – krádež, §215 – neoprávnené užívanie cudzej veci, 

§360 - nebezpečné vyhrážanie a §365 - výtržníctvo. 

 Príkladmo vydieranie vymedzuje §189 ako trestný čin, ktorého sa dopúšťa ten, „kto iného 

násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo 

trpel.“  Ak by k takému konaniu dochádzalo na pracovisku, je potrebné rozhodne rozlišovať, či 

pôjde o využívanie pozície nadriadenosti, resp. či k tomu dochádza medzi kolegami. V spojení 

s bossingom či mobbingom by sa jednalo o závažný zásah do integrity jedinca. 

 Dôležité je tiež spomenúť, že podľa zákona č.  297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou 

príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa podľa §17 chráni zamestnanec a jeho údaje, ktorý zistil a hlásil neobvyklú 

obchodnú operáciu, ktorá by mohla napĺňať znaky príjmov z trestnej činnosti. 

 

2.2.4. Úprava diskriminácie v Zákonníku práce 

 

 Zákaz diskriminácie je prioritne upravený už niektorých zo základných zásad Zákonníka 

práce, ktorých je spolu 11 a z ktorých väčšina vychádza z Ústavy SR a jej princípov. V článku 1, 

ktorý je označovaný ako zákaz diskriminácie zákonodarca priznal dotknutým osobám, na 

ktorých sa bude z relevantných dôvodov Zákonník práce vzťahovať „ právo na prácu a na 

slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu 

proti svojvoľnému prepusteniu zo zamestnania v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania 

ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov  antidiskriminačným zákonom“. 

 Práva všetkým prináležia bez   obmedzení a diskriminácie z dôvodu pohlavia, 

manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, 

nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, 

náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho 

pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s 
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výnimkou prípadu, ak rozdielne zaobchádzanie je odôvodnené povahou činností vykonávaných v 

zamestnaní alebo okolnosťami, za ktorých sa tieto činnosti vykonávajú, ak tento dôvod tvorí 

skutočnú a rozhodujúcu požiadavku na zamestnanie pod podmienkou, že cieľ je legitímny a 

požiadavka primeraná“.
49

 

 V článku 6 sa osobitne zdôrazňuje rovnosť mužov a žien v pracovnoprávnych vzťahoch 

a dokonca osobitné postavenie sa priznáva ženám tehotným a matkám. V súlade s čl. 9 či už 

zamestnávatelia alebo zamestnanci sa majú právo domáhať v prípade porušenia svojich práv na 

príslušnom súde, pričom sa zdôrazňuje, že zamestnanci, ktorí si svoje práva na súde uplatňujú, 

nesmú byť zamestnávateľmi poškodzovaný. 

 Ďalším významným ustanovením Zákonníka práce, pojednávajúcim o zákaze 

diskriminácie, je §13, podľa ktorého je zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahoch povinný 

zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania, a to opierajúc sa 

o príslušné ustanovenia antidiskriminačného zákona nadväzujúc na čl. 1 Zásad Zákonníka práce 

opierajúci sa o čl. 35 Ústavy SR. 

 Diskriminácia zamestnancov z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, 

sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo 

zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného 

zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia 

kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, je zakázaná. 

 Je potrebné zdôrazniť, že na základe spoločenskej objednávky v nadväznosti aj na 

európsku právnu úpravu doplnil dôvod oznámenia kriminality a protispoločenskej činnosti, čo je 

pozitívnym javom najmä s ohľadom aj napr.  na celoeurópsky boj proti korupčnej činnosti. Pre 

zamestnávateľa je neprípustné narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku bez toho, aby ho na 

to vopred upozornil. V prípade, ak je kontrolný mechanizmus potrebné zaviesť už z akýchkoľvek 

prevádzkových dôvodov, je tieto povinný zamestnávateľ vopred so zástupcami zamestnancov ak 

u zamestnávateľa pôsobia prejednať. 

 Ak už má zamestnanec za to, že jeho práva v súvislosti s možným porušením zásady, 

ktorou sa diskriminácia zakazuje, boli porušené, má právo jednak podať sťažnosť 

zamestnávateľovi, či v prípade, ak tejto zamestnávateľ odmieta vyhovieť, ma zamestnanec právo 

obrátiť sa na príslušný súd, aby tento vo veci rozhodol. V zásade to má aj oporu v §14 ZP, ktorý 
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konštatuje, že akékoľvek spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom   prejednávajú a 

rozhodujú súdy. 

 

2.2.5. Občianskoprávna úprava diskriminácie 

 

 Ani Občiansky zákonník, a tiež nie Občiansky súdny poriadok, neupravujú termín 

diskriminácie ako takej. V súvislosti s diskriminačným konaním však môže byť bezprostredne 

spojená aj ochrana osobnosti, nakoľko týmto konaním môže byť zasiahnuté do osobnostných 

práv. § 11 OZ upravuje právo fyzickej osoby na ochranu osobnosti a to najmä cti, života, 

zdravia, ľudskej dôstojnosti, súkromia, mena a prejavov osobnej povahy. 

 Ak by došlo k zásahu do práv fyzickej osoby podľa predmetného ustanovenia, má táto na 

príslušnom súde sa domáhať podľa § 13 OZ „aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do 

práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané 

primerané zadosťučinenie“ 
50

 a to aj v prípade následkov trvalejšej povahy formou finančnej 

kompenzácie, ako náhrada ujmy v peniazoch, výšku ktorej určí konajúci súd v závislosti od 

posúdenia právnej veci. Civilný sporový poriadok upravuje zas celý priebeh konania pred 

súdom, a to od podania žalobného návrhu, až do vydania konečného právoplatného 

a vykonateľného rozhodnutia. 

 

2.2.6. Zákon o štátnej službe, zákon o službách zamestnanosti a antidiskriminačné aspekty 

 

 Zákon č. 400/2009 Z. o štátnej službe upravuje štátnozamestnanecké vzťahy v súvislosti 

s vykonávaním štátnej služby štátnymi zamestnancami. § 4 týmto zamestnancom garantuje, že 

„Služobný úrad je povinný zaobchádzať so štátnymi zamestnancami v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania   najmä pokiaľ ide o podmienky vykonávania štátnej služby, 

odmeňovanie a iné plnenia peňažnej hodnoty a nepeňažnej hodnoty poskytované v súvislosti s 

vykonávaním štátnej služby, vzdelávanie, príležitosti na funkčný postup v štátnej službe a o 

skončenie štátnozamestnaneckého pomeru“.
51

 

 Aj v štátnozamestnaneckých vzťahoch je zakázaná diskriminácia štátnych zamestnancov 

a občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu, z dôvodu pohlavia, sexuálnej orientácie, 

náboženského vyznania alebo viery, rasového pôvodu, národnostného pôvodu alebo etnického 
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pôvodu, farby pleti, jazyka, sociálneho pôvodu, majetku, rodu, nepriaznivého zdravotného stavu 

alebo zdravotného postihnutia, veku, manželského stavu, rodinného stavu, povinností k rodine, 

členstva alebo činnosti v politickej strane alebo v politickom hnutí, v odborovej organizácii, v 

inom združení alebo z dôvodu iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej 

protispoločenskej činnosti. Služobný úrad nesmie štátneho zamestnanca akýmkoľvek spôsobom 

postihovať alebo znevýhodňovať preto, že sa zákonným spôsobom domáha svojich práv 

vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckého pomeru. Štátny zamestnanec, ktorý sa domnieva, že 

jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého 

zaobchádzania sa môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde.  

 Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti, ktorého predmetom je úprava právnych 

vzťahov pri poskytovaní služieb zamestnanosti v § 14 konštatuje, že „občan má právo na prístup 

k zamestnaniu bez akýchkoľvek obmedzení v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v 

pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch.“ 
52

 Pričom v súlade so zásadou 

rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu manželského stavu a rodinného 

stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného 

alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia. 

 

2.3. Medzinárodnoprávna úprava diskriminácie 

2.3.1. Medzinárodné právo 

 

 Právo medzinárodné zásadným spôsobom ovplyvňuje práva jednotlivých krajín sveta. 

Medzinárodné organizácie prijímajú dokumenty, ktoré majú garantovať základné práva 

a slobody všetkých ľudí na zemi. Najzásadnejším obdobím, kedy medzinárodnoprávne 

organizácie považovali za nevyhnutné a rozhodujúce prijímať dokumenty, ktoré by zamedzovali 

diskriminácii a riešili rovnoprávne zaobchádzanie, bolo obdobie po skončení 2. svetovej vojny, 

kedy boli vo veľkej miere porušované až hrozivým spôsobom základné práva a slobody. Pre 

základné pochopenie aj prijatia modernej legislatívy v oboch posudzovaných krajinách, čo je 

základnou témou práce a pojednáva o nich táto kapitola, je dôležité aspoň v základných 

informáciách predstaviť medzinárodné organizácie a dokumenty, ktoré sa významne zaoberajú 

zákazom diskriminácie. Snáď najvýznamnejšou je Organizácia spojených národov ako 

najväčšia medzivládna organizácia (ďalej v texte aj OSN), ktorá vznikla ako reakcia na potrebu 

ošetriť následky najmä 2.svetovej vojny v roku 1945. Najvýznamnejším dokumentom , ktorý 
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OSN prijala bola jednak Charta OSN, a tiež všeobecná deklarácia ľudských práv. Táto bola 

Valným zhromaždením OSN vyhlásená v roku 1948. Obidva dokumenty uznávajú prirodzenú 

dôstojnosť a rovnaké, nescudziteľné práva každého človeka. Deklarácia konštatuje, že všetci 

ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Deklarácia aj zakotvuje vo všeobecnosti 

zákaz diskriminácie a upravuje aj základné sociálne práva – najmä právo na prácu a slobodnú 

voľbu zamestnania, právo na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky, na ochranu proti 

nezamestnanosti, na spravodlivú odmenu a spravodlivo platenú dovolenku. 
53

 

 Ďalšie významné dokumenty prijaté OSN boli v roku 1966 členskými štátmi prijaté 

jednak Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, kde sa okrem iného napríklad 

zakotvuje rovnocenný prístup všetkých k politickým právam, či je upravená procesná rovnosť 

pred súdmi ako aj  Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 

v ktorom je napríklad deklarovaný princíp rovnosti mužov a žien pri užívaní všetkých práv 

v pakte obsiahnutých. V tom istom roku bol prijatý aj Dohovor o odstránení všetkých foriem 

rasovej diskriminácie,  na základe ktorého sú štáty dohovoru viazané poskytnúť účinnú ochranu 

obetiam diskriminácie prostredníctvom súdov, či iných orgánov. 

 V roku 1979 OSN prijalo medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem 

diskriminácie žien. Ako jeden z najvýznamnejších dokumentov deklarujúcich rovnosť pohlaví. 

Veľmi dôležitým článkom dohovoru je článok 11v kontexte s touto prácou, nakoľko tento 

pojednáva o povinnosti všetkých zmluvných strán prijať opatrenia smerujúce k odstráneniu 

diskriminácie žien v zamestnaní. Znamená to teda rovnocenný prístup k práci u žien a mužov, 

a to od predzmluvných vzťahov cez rovnakú slobodu pri rozhodovaní sa pri výbere povolania, 

rovnaké odmeňovanie, sociálne zabezpečenie , pracovné podmienky. 

 Nemenej dôležitou organizáciou na poli zamestnanosti pridruženej k OSN je 

Medzinárodná organizácia práce (v texte aj MOP). Jej činnosť je založená na princípe 

tripartity a to predstavitelia vlád , zamestnancov a zamestnávateľov a to z každého členského 

štátu. Základnými normami Medzinárodnej organizácie práce sú: Ústava a deklarácia o cieľoch 

a úlohách Medzinárodnej organizácie práce. Ďalšími významnými dokumentmi Medzinárodnej 

organizácie práce, ktoré pojednávajú o hlavných princípoch tejto organizácie, ku ktorým patrí aj 

zákaz diskriminácie možno spomenúť Dohovor o diskriminácii v zamestnaní a povolaní z roku 

1958. V zmysle Dohovoru „Je zakázaná diskriminácia ku ktorej môže dôjsť v zamestnaní, 

pričom podľa článku 1, diskriminácia je akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, dávanie prednosti 

založené na rase, farbe pleti, pohlaví, náboženstve , politických názoroch, národnostnom, alebo 
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sociálnom pôvode, ktoré má za následok znemožnenie, alebo porušenie rovnosti, príležitosti, 

alebo zaobchádzanie v zamestnaní, alebo povolaní“.
54

 

 

2.3.2. Právo Európskej únie 

 

 Ešte pred podrobnejšou analýzou práva Európskej únie (ďalej v texte aj EÚ), ktoré je tak 

pre obe posudzované krajiny významné, je dôležité spomenúť čo do európskej úrovne aj 

významnú regionálnu organizáciu pôsobiacu okrem obrany vo všetkých sférach verejného života 

a to Radu Európy, ktorá vznikla v roku 1946. Jej úlohou je dosahovať jednotu medzi členskými 

krajinami a prijímať dokumenty s cieľom zlepšiť životné podmienky v spoločnosti. Medzi 

rozhodne najvýznamnejší dokument patrí Dohovor o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd. Tvorí základ ochrany ľudských práv na úrovni Európy, pričom na ochranu týchto bol 

v roku 1955 v Štrasburgu zriadený Európsky súd pre ľudské práva. Pre úroveň a ochranu 

hospodárskych , sociálnych a kultúrnych práv na európskej úrovni bola uzatvorená v roku 1961 

v Turíne Európska sociálna charta. V roku 1988 bol prijatý veľmi významný dodatkový 

protokol, ktorého obsahom je právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké príležitosti v oblasti 

zamestnania a povolania bez diskriminácie na základe pohlavia. 

 Právo Európskej únie nazývané tiež európske právo je nezávislý právny systém 

nadradený právnym systémom členských štátov EÚ. Primárne je tvorené medzinárodnými 

zmluvami uzatvorenými medzi členskými štátmi, načo nadväzujú sekundárne právne akty 

Európskej únie, a to nariadenia, smernice, rozhodnutia , stanoviská a odporúčania. 

 V legislatíve Európskej únie princíp rovnakého zaobchádzania a zákaz diskriminácie 

tvoria kľúčový moment. V súvislosti s tým uvádza Štangová, že otázka sociálnej oblasti 

v Európskej únii je viac aktuálna a Európska únia za účelom dosiahnutia stanovených cieľov 

doplňuje a podporuje činnosť členských štátov v oblasti rovnosti príležitosti medzi ženami 

a mužmi na trhu práce a rovnaké zaobchádzanie na pracoviskách. Tiež sa zameriava na boj 

akejkoľvek diskriminácii na základe pohlavia, rasy, etnického pôvodu, náboženského vyznania 

a presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku, alebo sexuálnej orientácie.
55

 Právo Európskej 

únie však nezakotvuje pojem šikany ani pojem mobbingu, aj keď na druhej strane treba povedať, 

že Európska únia v období ostatných desaťročí vyvinula viaceré iniciatívy smerujúce k ochrane 

zamestnanca voči šikanovaniu, obťažovaniu či mobbingu alebo bossingu.
56
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 Ako som už vyššie uviedol Európska únia v rámci svojej legislatívy spadajúcej do 

pôsobnosti sekundárneho práva únie vydáva nariadenia, smernice a rozhodnutia, ktoré sú pre 

členské štáty záväzné. Právo EÚ je možné teda rozdeliť na primárne a sekundárne. Primárne má 

vyššiu právnu silu a je založené zakladajúcimi zmluvami, prístupovými zmluvami a hlavnými 

zásadami, na ktorých je európske právo založené. Základným dokumentom pre oblasť ochrany 

ľudských práv je považovaná Charta základných práv Európskej únie. Jedná sa o prvý dokument, 

ktorý obsahuje sociálne aj politické práva zároveň
57

 podľa článku 21 Charty základných práv sa 

zakazuje akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo 

sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo 

iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného 

postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Problematikou diskriminácie za zaoberala i Zelená 

kniha „Rovnoprávnosť a antidiskriminácia v rozšírenej EÚ“, ktorú prijala Komisia 28. mája 

2004. 

 Diskriminácia, či už priama alebo nepriama je teda v Európskej únii legislatívne 

zakázaná. Pôvodne bol dôraz kladený najmä na diskrimináciu na základe národnosti či pohlavia.

 Od roku 1999 sa posilnil boj proti diskriminácii na základe rasového či etnického 

pôvodu, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, veku a náboženstva alebo viery. 

Sekundárnu antidiskriminačnú legislatívu na úrovni Európskej únie tvorí značné množstvo 

právnych aktov. Konkrétne záväzky v tejto oblasti vyplývajú pre členské štáty zo smerníc 

Európskeho parlamentu, Rady alebo Európskej Komisie. 

 Smernice, priamo sa zaoberajúce problematikou zákazu diskriminácie sú napr. smernica 

Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada rovnakého zaobchádzania medzi 

osobami bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod, smernica Rady 2000/78/ES z 27. 

novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní 

a povolaní, smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého 

zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu, 

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady 

rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti 

a povolania. 

 Účelom smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný 

rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, je ustanovenie všeobecného rámca 

pre boj proti diskriminácii v zamestnaní a povolaní na základe náboženstva alebo viery, 
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zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, s cieľom zaviesť v členských štátoch 

uplatňovanie zásady rovnakého zaobchádzania. Pod pojmom "zásada rovnakého zaobchádzania" 

sa rozumie, že nemá existovať žiadna priama alebo nepriama diskriminácia založená na 

ktoromkoľvek z diskriminačných dôvodov. 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady 

rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a 

povolania má za úlohu zabezpečiť vykonávanie zásady rovnosti príležitostí a rovnakého 

zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnania a povolania. Obsahuje ustanovenia na 

vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania, pokiaľ ide o prístup k zamestnaniu, pracovných 

podmienok, zamestnaneckých systémov sociálneho zabezpečenia. 

 Čo do odmeňovania najčastejšie dochádza k porušovaniu zákazu diskriminácie pri 

odmeňovaní práve v  odmeňovaní žien a mužov, a to v neprospech žien. Na zákaz uvedeného 

kladie zvýšený dôraz aj Európska únia. V konsolidovanom znení Zmluvy o Európskej únii a 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie (2008/C 115/01) je premietnuté nasledovné pravidlo: 

„Každý členský štát zabezpečí uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za 

rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty“ Rád by som ešte upriamil pozornosť na Rámcovú 

dohodu o obťažovaní a násilí na pracovisku podpísanú európskymi sociálnymi partnermi v roku 

2007. Úlohou je najmä prevencia a následné riešenie problémov šikanovania a sexuálneho 

obťažovania na pracovisku. Táto ukladá povinnosti zamestnávateľovi predchádzať šikanovaniu 

a sexuálnemu obťažovaniu na pracoviskách. Dohoda deklaruje, aby zamestnávatelia chránili 

zamestnancov v tejto oblasti a uplatňovali nulovú toleranciu voči násiliu na pracovisku. Kladie 

sa aj dôraz v prípade ak už k násiliu dôjde ,aby sťažnosti boli prešetrené bezodkladne, 

rešpektovala sa zásada dôstojnosti, dôvernosti, nestrannosti a spravodlivého zaobchádzania so 

zamestnancom.
58
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3. Formy nerovnakého zaobchádzania. Možnosti obrany proti diskriminácii 

a príklady rozhodovacej praxe 

 

3.1. Nerovnaké zaobchádzanie a jeho formy 

 

 Podľa právnych predpisov EÚ existujú špecifické výnimky priamej diskriminácie, ktoré 

sú prispôsobené oblasti zamestnania. Nepriama diskriminácia v rámci EÚ a ESĽP podlieha 

všeobecnej obhajobe objektívneho odôvodnenia. Rozdielne zaobchádzanie môže byť 

odôvodnené, ak sleduje legitímny cieľ a ak prostriedky na uskutočnenie tohto cieľa sú primerané 

a nevyhnutné.
59

 Okrem všeobecnej obhajoby nepriamej diskriminácie na základe 

antidiskriminačného práva EÚ, existujú špecifickejšie zamerané obhajoby: 

- skutočná požiadavka na výkon povolania, 

- výnimky vo vzťahu k náboženským inštitúciám a 

- výnimky týkajúce sa najmä diskriminácie na základe veku.  

 Diskriminácia na základe veku je jediným chráneným dôvodom na úrovni EÚ, keď 

priamu diskrimináciu možno objektívne odôvodniť. Na odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania 

je potrebné preukázať, že sa daným pravidlom alebo postupom sleduje legitímny cieľ, že zvolené 

prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa (t. j. opatrenie, ktoré vedie k rozdielnemu zaobchádzaniu), 

je primerané a nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa. 

 V odôvodnených prípadoch sa umožňuje zamestnávateľom zaobchádzať rozdielne 

s osobami na základe chránenej charakteristiky, ak táto charakteristika priamo súvisí 

s vhodnosťou alebo spôsobilosťou na výkon povinností požadovaných pre konkrétne pracovné 

miesto. Existujú zavedené profesie, ktoré spadajú pod výnimku skutočne oprávnenej požiadavky 

na výkon povolania (napr. mužské a ženské väznice, duchovenská činnosť, vek u sudcov a pod.). 

 Kým v prvej časti práce som sa venoval rozdeleniu diskriminácie na priamu a nepriamu, 

pozitívnu a negatívnu, teda na základné druhy upravené aj v legislatíve ako v Českej republike, 

tak na Slovensku, opierajúc sa o legislatívu Európskej únie, v tejto časti práce sa budem venovať 

najmä formám, aké doposiaľ právne teórie v oblasti nerovnakého zaobchádzania zaznamenali. 

Pojmy ako šikana, mobbing a pod. sa síce používajú na označenie toho istého resp. obdobného 

konania, čo do obsahu sa však čiastočne odlišujú. 

 Pojem šikana ako forma zneužitia práva sa ako v literatúre, tak aj judikatúre vyskytuje 

častejšie. Je potrebné si vysvetliť aj rozdiel medzi pojmami šikana a mobbing, nakoľko sa jedná 
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o dve formy násilia, kde šikana je viditeľná, dokázateľná zákonom, pričom však mobbing, ako 

forma psychického týrania je neviditeľná, utajená, ale o to účinnejšia  a zákernejšia forma 

násilia.
60

 

 Mobbing je charakteristický nepriznanou formou psychickej tyranie. Mobbér sa obvykle 

skrýva za nariadenia a zákony, manipuluje servilných a submisívnych zamestnancov, a tí 

následne presadzujú mobbérove zákony. Mobbér svoje skutky a činy popiera a tají a ukrýva 

spravidla za nejaké zákony, resp. sa odvoláva na plnenie povinností, ale svoj úmysel tyranie 

nikdy neprizná a už vôbec nie jeho snahu vytlačiť zamestnanca z pracovného prostredia 

a procesu. Šikana je definovaná otvorenými, deklarovanými formami prenasledovania. Šikanér 

neváha verejne použiť zastrašovanie spáchaním trestného činu, porušuje zákony a praktizuje 

akékoľvek zákonom definované trestné činy. 

Šikanu otvorene organizuje vodca šikanér, ktorý je obvykle známy a trvá na svojich 

šikanérskych podmienkach. Verejne vyžaduje podriadenie sa. Šikanovanie je tiež chápané ako 

prílišné zámerné preháňanie osoby, kladenie jej prekážok, násilné ponižujúce správanie voči nej 

alebo jej týranie zo strany jednotlivca alebo skupiny, spravidla ak sa táto osoba nemôže tejto 

situácii vyhnúť a nie je schopná sa jej účinne brániť. Pre šikanovanie je typický nepomer síl 

medzi páchateľom a obeťou a častá pasivita a bezmocnosť obete. Šikanované sú spravidla osoby 

slabšie, menej informované či akokoľvek výraznejšie odlišné. Slovo pochádza z francúzskeho 

slovesa "chicaner" čo znamená prekrúcať právo. 

 Prostriedkom šikanovania môže byť násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie, ale aj 

niečo menej nápadné ako napríklad ignorovanie, ohováranie, schválnosti alebo preťažovanie 

prácou. Pravidelné šikanovanie je nebezpečný sociálno-patologický jav, pri ktorom je 

obmedzovaná osobná sloboda rozhodovania, je ponižovaná ľudská dôstojnosť a česť. Dôležitosť 

venovať sa tejto oblasti vnímam ako rozhodujúcu pri budúcom formovaní legislatívy, ktorá by 

mala širšie vnímať aspekty diskriminácie a neorientovať sa len na taxatívne toho času 

vymedzené dôvody v antidiskriminačných zákonoch oboch posudzovaných krajín. 

 Za najvýznamnejšie formy diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch vo forme 

určitého vytváraného dlhodobého napätia voči spravidla jednotlivcom sú nižšie stručne 

charakterizované spôsoby, ktoré popisuje negatívne javy v pracovnom procese. 
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3.1.1. Mobbing 

 Prvýkrát termín mobbing použil rakúsky zoológ a etológ Konrád Lorenz pri opise 

skupinového chovania zvierat. Pomenoval tak postupné útoky zvierat na vybraného jednotlivca 

rovnakého druhu. Podstatou je vôľa ublížiť, ponížiť, zničiť, sabotovať prácu obete 

a znepríjemňovať pracovné podmienky do takej miery, aby obeť nedokázala sústredene 

pracovať. 

 Pri mobbingu sa jedná najmä o formu psychického teroru uplatňovaného v podnikovej 

praxi a podstatou je správanie sa skupiny, ktorá svoje názory vnucuje inej osobe s odlišným 

názorom, ktorá do tejto skupiny neprislúcha. Mobbingu sa môže dopúšťať ako jednotlivec, tak aj 

skupina osôb. 

 Veľmi dôležitým pojmových znakom je, aby sa konania jednotlivec, (či skupina osôb) 

dopúšťal systematicky a dlhšiu dobu. Zamestnanec je zo strany jednotlivca či skupiny osôb 

priamo či nepriamo napádaný s cieľom ho vylúčiť z pracovného vzťahu, alebo pracovnej pozície 

a tento to pociťuje ako diskrimináciu. Podľa nemeckej judikatúry „mobbing predstavuje 

systematické nepriateľské útoky, šikanovanie alebo diskrimináciu zamestnanca na pracovisku, 

ktoré zasahujú do osobnosti zamestnanca, poškodzujú jeho česť, dôstojnosť a zdravie a tým 

zasahujú do jeho osobnostných práv a hlavne do práva na ochranu zdravia“.
61

 

 Mobbing porušuje všeobecné osobnostné právo zamestnanca, jeho česť a zdravie. 

Porušuje sa ním právo na súkromie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Mobbing je pojem 

aj podľa zahraničnej (najmä nemeckej) judikatúry chápaný širšie ako šikana, pričom podľa 

väčšiny autorov je zameraný na skupinové násilie a šikana sa uskutočňuje vo väčšej miere medzi 

dvoma individuálnymi osobami. Pričom ďalším znakom je, že sa pri mobbingu bude jednať 

prevažne o psychické násilie a pri šikane skôr o fyzické. (podľa Dolobáča je zas šikana širší 

pojem než mobbing).
62

 

 Mobbing je negatívny proces v pracovnom prostredí, v ktorom sa opakujú deštruktívne 

úkony , ktoré trvajú dlhšiu dobu, sú rôzneho druhu a smerujú voči jednotlivcovi. Zamestnanec 

tieto úkony považuje za obmedzovanie a ničenie svojej osoby, čo spôsobuje následky na zdraví 

a pohode zamestnanca a jeho izolácii od iných členov kolektívu a jeho následné vylúčenie 

z pracovného procesu. Hlavnými znakmi mobbingu podľa väčšiny autorov, zaoberajúcich sa 

predmetnou tématikou sú: 

- systematické útoky  

- početné  útoky, ktoré trvajú dlhší čas 
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- útoky majú nepriateľský charakter 

- zneužíva sa „slabosť“ obete, alebo jej podriadené postavenie 

- cieľom je vylúčenie (exklúzia) z pracovného procesu s cieľom ukončiť pracovný pomer, 

spravidla z vlastnej iniciatívy poškodeného zamestnanca. 

 

 Z uvedeného je zrejmé, že mobbing, aby bol považovaný za konanie v rozpore s právom, 

by mal mať dlhšie trvanie a určitú intenzitu. Jedná sa o konanie, ktorého dôsledkom je 

poškodenie obete mobbingu, či už na zdraví, alebo vyčlenenie z určitej spoločnosti, majúce 

mnohokrát aj trvalé následky (zdravotné problémy, nezvládanie stresových situácii, zníženie 

sebavedomia, poškodenie dobrého mena, atd.). 

 Ako relevantné spôsoby správania zo strany osôb, ktoré mobbing spôsobujú, prichádzajú 

do úvahy najmä násilnosti, konania poškodzujúce česť a dobré meno obete, sexuálne 

obťažovanie, ponižovanie, diskriminovanie, zásadné znevažovanie pracovných výkonov, 

negatívne až zničujúce pracovné hodnotenia, izolovanie zamestnanca, odstavenie od práce 

a prevádzkových informácií a komunikácie, pokyny formou šikanovania, ako napr. prideľovanie 

neužitočných, zbytočných alebo neriešiteľných úloh, realizácia zaťažujúcich opatrení bez 

odôvodnenia, uskutočnenie opatrení, ktorým porovnateľní pracovníci nepodliehajú, vecne 

neodôvodnené hromadenie pracovných kontrol. 

 Pri riešení situácie, ktorú možno označiť ako mobbingová sú  zúčastnení štyria aktéri: 

- mobbér – jednotlivec, ale tiež skupina zapríčiňujúca násilie na pracovisku 

- obeť 

- pozorovatelia, ktorí mobbing vidia, ale do neho nezasahujú a tým ho podporujú 

- manažér, ktorý by mal situáciu zvládnuť a dostať ju pod kontrolu
63

 

Hlavným cieľom mobingu je vyčlenenie osoby dotknutej mobbingom (teda jej exklúzia). Osoby 

postihnuté mobingom túto skutočnosť pociťujú každý deň. Vytvára sa ich sociálna izolácia, 

strata medziľudského rešpektu, odklon od bežného medziľudského spolužitia, končiac často až 

stratou zamestnania aj s mnohokrát vážnymi zdravotnými následkami. V určitých prípadoch 

však mobbér, teda osoba vykonávajúca mobbing koná aj z iných dôvodov, ako je vylúčenie 

zamestnanca z pracovného procesu, ale napr. sa môže jednať o povahovú črtu jedinca, ktorý 

môže mať sadistické sklony. Dôsledkom mobbingu na pracovisku je poškodenie dôstojnosti 

osoby zamestnanca. 
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3.1.2. Bossing 

 Bossing je forma mobbingu, ku ktorému dochádza zo strany nadriadených voči 

podriadeným osobám na pracovisku. Spravidla sa jedná o zastrašovanie, ponižovanie, výsmech, 

znižovanie dôstojnosti zo strany nadriadeného zamestnanca voči jeho podriadeným. Jedná sa 

o pomerne častý jav, keď si vedúci zamestnanec v snahe udržať si moc a autoritu a s cieľom 

narušiť pracovnú atmosféru a chuť zamestnancov do práce, aby zamestnanca donútil k odchodu 

dobrovoľne bez toho, aby mu bola vyplatená finančná kompenzácia. Teda agresorom je v tomto 

prípade vedúci zamestnanec, ktorý svoje nadriadené postavenie využíva s cieľom sa spravidla 

zbaviť zamestnanca. 

 Bossing sa uskutočňuje najčastejšie nasledovnými spôsobmi: 

- Administratívnopracovné opatrenia – vedúci zamestnanec často obeť presúva z 

kancelárie do kancelárie alebo preraďuje stále na iné oddelenie, prípadne musí  robiť 

„podradnú“ prácu. 

- Pracovné preťaženie - nadriadený obeť zavalí nepotrebnými úlohami, dá zadania, na 

ktoré nemá kvalifikáciu ani kompetencie. Tomuto čelia najmä tí, ktorými sa šéfovia cítia 

byť ohrození. Niekedy sa však zamieňa zlá organizáciu práce s bossingom. 

- Neoprávnená kritika - jej cieľom je znížiť sebavedomie u zamestnanca. Vedie k apatii a 

rezignácii. 

- Sexuálne obťažovanie - týka sa najmä žien, no výnimkou nie sú ani muži. Keďže je to 

veľmi citlivá téma, rozlišujte medzi sympatiami a obťažovaním.
64

 

 

3.1.3. Defaming 

 Pochádza z anglického výrazu, ktorý znamená ohováranie. Jedná sa o neférový 

a otvorený útok na povesť a dobré meno jednotlivca, či skupiny osôb, prejavujúci sa najmä 

ohováraním, znevažovaním, očierňovaním, zosmiešnením  a hanobením. Jedná sa o snahu 

pošpiniť za každú cenu dobrú povesť obete s cieľom ju poškodiť. Vyskytuje sa veľmi často na 

pracoviskách a to podobne ako shaming (angl. shame znamená hanbiťsa) značí zosmiešnenie, 

ohovorenie, znevažovanie. Je to otvorený a neférový útok najmä na povesť jednotlivca, skupiny 

alebo organizácie na verejnosti. Shaming je viazaný na konkrétne ohováranie, kým defaming 

môže pracovníka zasiahnuť nečakane. Deštruktívne roly tu zohrávajú najmä médiá.“ 
65
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3.1.4. Stalking 

 Termín označuje patologické správanie jednotlivca, ktoré sa prejavuje abnormálnym 

záujmom o nejakú inú osobu, spojeným s jej prenasledovaním a obťažovaním. Prenasledovaná 

osoba je často verejne známa, alebo prenasledovateľovi osobne blízka. Na označenie takto sa 

správajúceho jednotlivca sa používa termín prevzatý z angličtiny: stalker.  

 Jedná sa o telefonické obťažovanie, prenasledovanie, slovné napádanie, alebo vyhrážanie 

násilím, resp. verejné slovné napádanie“.
67

 Stalking sa prejavuje najmä opakovaným fyzickým 

prenasledovaním, nechcenými kontaktmi (listy, sms, ...), dlhodobým sledovaním aktivít dotyčnej 

osoby a zbieraním informácií o nej, prípadne nemiestnym oslovovaním jej príbuzných, priateľov 

a podobne. Takýto záujem cieľovú osobu obťažuje, narúša jej súkromie a môže vzbudzovať 

strach. V niektorých krajinách je takéto konanie trestné (napr. v Českej republike). Na Slovensku 

je legislatíva zatiaľ benevolentnejšia: musí dôjsť k vyhrážaniu, aby sa mohlo začať trestné 

stíhanie. Stalkeri pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev a všetkých vekových kategórií. 

Až 80 % všetkých stalkerov tvoria muži, väčšina má do 40 rokov. Nemajú problém zanechať 

zamestnanie, alebo oň dobrovoľne prichádzajú z dôvodu vynakladania všetkého svojho času na 

sledovanie osoby. Obeťou sa môže stať ktokoľvek, najčastejšie sú to však ženy.“.
68

 

 

3.1.5. Chairing 

 Je negatívny jav vyskytujúci sa medzi vedúcimi zamestnancami vzájomne a to 

používaním neférových metód, útokov v snahe získať stoličku a vedúcu pozíciu, tzv. boj 

o kreslo. Snahou je zdegradovať a zdiskreditovať iného vedúceho zamestnanca v snahe 

o zlepšenie si vlastnej pozície.
69

 

 Výraz chair znamená v preklade stolička, resp. ako sloveso riadiť. V podstate je výraz 

chairing chápaný ako súperenie pracovníkov o vedúcu pozíciu na pracovisku, teda boj 

o stoličku.
70

 Aj keď napriek opakovaným systematickým zmenám v organizáciách sa mnoho krát 

nedarí zabrániť negatívnemu správaniu na pracoviskách a kým násilie v podobe chairingu je, 

vyvinula sa v poslednom období tzv. Štúdia o firemných psychopatoch. Pojem vyvinuli americkí 

psychológovia Róbert Hare a Paul Babiak. Z tejto štúdie vyplynuli zaujímavé výsledky, že 

prevalencia psychopatov je u osôb v manažérskych pozíciách 20 násobne vyššia ako u bežnej 

populácie. Títo psychopati majú nesprávny prístup k vytváraniu a prežívaniu vzťahu k iným 
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ľuďom. Vyznačujú sa silnou túžbou po moci, absentujú u nich výčitky svedomia , chladne 

kalkulujú, sú impulzívni a bezohľadní k iným záujmom ako vlastným. Napriek tomu, alebo snáď 

práve preto sa navonok, najmä na prvý dojem pod maskou prejavujú ako šarmantný, príťažlivý, 

presvedčivý, asertívny a nebojácny.
71

 

 Žiaľ ich odhalenie sa vo väčšine odďaľuje  respektíve ticho toleruje, aby sa nemusela 

priznať chyba vo výbere takéhoto zamestnanca. Na pracoviskách tzv. firemní psychopati 

dosahujú pozitívne vyznievajúce pracovné výsledky, a to prostredníctvom aktívnej manipulácie, 

vyvolávaním a riadením konfliktov medzi inými zamestnancami a hraním rôznych 

psychologických hier smerujúcich k ich vlastnému prospechu. 

 

3.1.6. Staffing 

 Je opakom bossingu, kedy vedúceho zamestnanca rôznymi spôsobmi prenasledujú jemu 

podriadení zamestnanci, ktorých snahou je primárne natoľko vedúceho zamestnanca znechutiť, 

zničiť jeho povesť, aby svoju pozíciu uvoľnil. Cieľom je samozrejme, aby došlo k uvoľneniu 

miesta a to spravidla pre iného zamestnanca, alebo pre osobu mimo spoločnosti, ktorá sa chystá 

na pracovnú pozíciu nastúpiť. 

 Riquelme (2006) konštatuje, že vo všeobecnosti sa to stáva vtedy, ak do organizácie 

nastúpi niekto zvonku a jeho metódy nie sú podriadenými prijaté, alebo vtedy, ak po jeho mieste 

túži niektorý z podriadených. Ďalšou možnosťou môže byť tá, kedy je zamestnanec vymenovaný 

na nejaký riadiaci post a musí riadiť svojich bývalých kolegov, ktorí nie sú s jeho vymenovaním 

spokojní. Používa pojem vzostupná forma mobbingu. Cieľom staffingu je zničenie nadriadeného, 

vedenia alebo personálnej, či podnikovej politiky. 

 Staffing prebieha tak, že zo strany podriadených zamestnancov sú vytvárané prekážky 

vďaka ktorým sa vedúci zamestnanec nemôže plnohodnotne venovať svojej pracovnej činnosti 

a podávať tak očakávané pracovné výsledky. Podriadení zamestnanci si napríklad vymýšľajú 

rôzne dôvody, prečo úlohu nemôžu splniť riadne a včas, čím privádzajú vedúceho zamestnanca 

do situácie neúspechu. Ďalším spôsobom je zamedzovanie k prístupu k informáciám, ich 

skresľovanie, či ich zatajovanie respektíve uvádzanie nepravdivých informácii.
72
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3.1.7. Bullying 

 Je znevažujúcim konaním voči inej osobe, ktoré sa vyskytuje medzi deťmi v školách 

formou posmeškov a ponižovania. Teda sa jedná o formu šikany medzi mládežou a to 

najčastejšie bitkou, nadávkami, posmechom, ohováraním, hrozbami, okrádaním, vyobcovaním z 

kolektívu. 

 Prvé príznaky tejto formy šikany možno zaznamenať už na materských školách. Pojmom 

bullying sa v odbornej literatúre označuje šikanovanie detí navzájom v školách. Najčastejšie 

používaná definícia bullyingu pochádza od Nóra D. Olweusa (1993). Podľa uvedeného autora „o 

bullyingu možno hovoriť vtedy, ak sú jeden alebo viacerí žiaci vystavení negatívnym aktom zo 

strany iných žiakov opakovane po určitú dobu.“
73

 

 Tieto negatívne prejavy predstavujú úmyselné pokusy poškodiť inú osobu. Na tento jav 

upozornil D. Olweus, keď konštatoval, že „šikanovanie je asi najrozšírenejší z problémov, ktoré 

ohrozujú duševný a mravný vývin školopovinných detí.“
74

 Školské úrady v Nórsku jeho 

výsledky až do jesene 1982 ignorovali. Vtedy sa v novinách objavili tri prípady brutálne 

šikanovaných chlapcov vo veku 10 až 14 rokov. Napokon v Nórsku vypracovali program proti 

násiliu v školách, ktorý bol prekvapujúco účinný. 

 Rozdiel medzi mobbingom a bullyingom je v tom, že bullying sa odohráva medzi dvoma 

ľuďmi, a preto nie je až taký deštruktívny ako mobbing. Pri mobbingu je dôležitá prítomnosť 

skupiny ľudí, ktorá sa rozhodne zničiť človeka.  

3.1.8. Hightech – kyberšikana 

 Kyberšikana ako nový negatívny fenomén sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom 

počítačovej techniky, a to ako strata údajov, vymazávanie dokumentov, posielanie vírusov, 

vymieňanie súborov a zasielanie anonymných výhražných emailov. Je druh šikany, špecifický 

tým, že je realizovaná prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. Je 

vykonávaná napr. prostredníctvom siete internetu, či mobilného telefónu. Najčastejšie ide o 

zasielanie obťažujúcich, útočných, zastrašujúcich správ, vytváranie dehonestujúcich stránok či 

blogov, prípadne zverejňovanie fotografii a videí s cieľom poškodenia inej osobe. 

Kyberšikanovanie je jedným z najčastejších negatívnych javov na internete. S rozšírením 

moderných technológií sa aj výrazná časť šikanovania presunula do virtuálneho prostredia. Pre 

agresorov je ľahšie ubližovať niekomu, komu sa nemusia pozerať priamo do očí, menej vnímajú 

emócie a zranenie obete, menej si uvedomujú závažnosť svojho konania a zodpovednosť zaň.  
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Pre obeť je virtuálne šikanovanie ešte závažnejšie, že nemôže pred ním uniknúť nikam, ani do 

bezpečia domova. Ak používa mobilný telefón alebo internet, agresori sa k nej dostanú v 

ktorúkoľvek dobu a na ktoromkoľvek mieste. Kyberšikanovanie (elektronické šikanovanie, 

cyberbullying, cybermobbing): forma šikanovania, pri ktorej sa používajú nové technológie, ako 

je počítač, internet, mobilný telefón. Prebieha vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb 

a nástrojov, ako sú email, IM (instant messeneger – napr. Skype), čet, diskusné fóra, sociálne 

siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty. 

 Kyberšikanovanie sa líši od klasického šikanovania nasledovne: 

- Nemá časové a priestorové obmedzenie: kým klasické šikanovanie sa väčšinou 

obmedzuje na jeden priestor, napríklad školu alebo zamestnanie, v prípade 

kyberšikanovania môžu útoky prichádzať kedykoľvek a kdekoľvek – stačí, ak má človek 

mobilný telefón alebo je pripojený na internet. 

- Rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku: v prípadoch klasického šikanovania sa o ňom 

väčšinou dozvedia priami účastníci v danej skupine. Pri kybernetickom šikanovaní sa 

môžu akékoľvek obsahy, ktoré sú zverejnené na internete alebo rozoslané cez mobil 

alebo email, rýchlo dostať k veľkému počtu ľudí, pričom je ich šírenie 

nekontrolovateľné. 

- Páchatelia môžu zostať v anonymite: oni sami sa cítia bezpečnejšie a menej si 

uvedomujú, čo ich správanie spôsobuje, keďže nevidia reakciu obete. U obete prispieva 

anonymita páchateľa k ešte väčšej podozrievavosti, neistote a strachu – nevie, voči komu 

sa má brániť, nevie, odkiaľ príde ďalší útok, páchateľom môže byť ktokoľvek. 

- Kyberšikanovanie ľahšie prekoná rozdiely: pre anonymitu a použitie technických 

prostriedkov je pre páchateľov jednoduchšie zaútočiť aj na niekoho, na koho by si v 

reálnom svete pre jeho autoritu alebo pozíciu netrúfli. Takto sa môžu ľahko stať obeťami 

kyberšikanovania napríklad učitelia či nadriadení. 

 Používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie: na rozdiel od klasického 

šikanovania páchateľ a obeť nie sú v priamom kontakte, po kybernetickom šikanovaní 

nezostávajú viditeľné stopy fyzického ublíženia (zranenia, modriny, poškodené oblečenie a 

pod.).
75
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3.2. Možnosti obrany proti diskriminácií 

       Obrana proti nerovnakému zaobchádzaniu 

 Legislatívna úprava ako v Českej, tak aj Slovenskej republike  obsahuje ustanovenia, 

hovoriace o tom, čo je možné v prípade, ak dôjde k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania 

podniknúť. Jednou z možností je využitie ochrany použitím príslušných ustanovení 

antidiskriminačného zákona v spojení aj s inými zákonmi. V tejto časti práce sa budem snažiť 

uviesť všetky možnosti zákonmi upravené, ktoré umožňujú sa najmä zamestnancom obrátiť 

v prípade ak sa cítia byť na svojich právach ukrátení, na príslušné inštitúcie, orgány, či priamo 

zamestnávateľa.  

Opatrenia na ochranu pred diskrimináciou by mali spočívať v : 

- Aktívnom zverejňovaní informácií o zásade rovnakého zaobchádzania, zákaze 

diskriminácie, všetkých jej formách, prejavoch, o možnostiach právne sa brániť v jej 

prípadnom výskyte v pracovnom procese, v školách a ďalších dotknutých subjektoch, 

kde je povinnosť dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania, a to relevantnými 

a jednoducho dostupnými metódami, ako sú napr. letáky, internetové stránky atd.  

- Vzdelávacom procese zamestnancov a to ako súkromných ale tiež verejných inštitúcií, 

ktorých povinnosťou je dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania 

- Vytváraní pravidiel týkajúcich sa dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania 

v interných predpisoch zamestnávateľov, či škôl a vo vytváraní adekvátnych 

mechanizmov pre dosahovanie nápravy, ak už dôjde k porušeniu zásady rovnakého 

zaobchádzania, a to najmä vytváraním odborných komisií, ktoré budú navrhovať 

efektívne opatrenia 

- Prijímaní antidiskriminačných opatrení ad hoc po tom, ak sa reálne prípady diskriminácie 

vyskytnú, ako bezprostredné reakcie na tieto kauzy a zároveň v úmysle im do budúcna 

predchádzať 

- Zabezpečení transparentnosti a kontrolovateľnosti procesov ktoré u subjektov, kde 

diskriminácia a nerovnaké zaobchádzanie sú neprípustné, prebiehajú. Jedná sa najmä 

o výberové či prijímacie komisie. 

- Umožnení aktívnej a rovnej participácie zainteresovaných osôb na rozhodovaní  

- Pravidelne sa opakujúcej realizácii prieskumov, auditov a monitoringov, ktorých úlohou 

bude mapovanie situácie a zisťovanie, či prijaté opatrenia sú efektívne a účinné 

- Vytváranie priaznivých podmienok fungovania prevádzkovej činnosti.
76
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3.2.1. Sťažnosť 

 Základnou možnosťou (a v prípade moderne mysliacich zamestnávateľských 

organizáciách podľa môjho názoru aj najefektívnejšou) v súvislosti s porušením zásady 

rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch, je právo zamestnanca podať 

zamestnávateľovi sťažnosť, na ktorú je zamestnávateľ povinný bez zbytočného odkladu 

odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od konania, ktorým sa porušila zásada rovnakého 

zaobchádzania a odstrániť následky. 
77

 Česká legislatíva zakotvuje  Zákonníku práce v § 276 tiež 

povinnosť zamestnávateľa prerokovať so zamestnancom alebo na jeho žiadosť s odborovou 

organizáciou alebo zamestnaneckou radou sťažnosť na výkon práv a povinností vzťahujúce sa na 

pracovnoprávne vzťahy. 

 Podať sťažnosť môže ako postihnutý zamestnanec, tak ale aj iné osoby, ktoré sa 

o nerovnakom zaobchádzaní dozvedeli, resp. majú o ňom akúkoľvek vedomosť. Aby sťažnosť 

mohol zamestnávateľ vyriešiť, mala by byť dôsledne opísaná skutková situácia. 

 Zamestnanec teda, aby prípadne predišiel súdnemu sporu, má možnosť okrem iných 

alternatív, sa priamo na zamestnávateľa a to z dôvodu, ak sa domnieva, že k porušeniu jeho práv 

v súvislosti so zásadou rovnakého zaobchádzania mohlo dôjsť, obrátiť na zamestnávateľa 

sťažnosťou. Formu sťažnosti zákonodarca bližšie neupravuje, teda či musí mať písomnú formu, 

resp. stačí aj ústny prejav, avšak zakotvuje povinnosť zamestnávateľa túto sťažnosť vybaviť.  

 Sťažnosť  nemusí  podať len osoba, ktorá je porušením zákona priamo poškodená. Orgán, 

ktorý takúto sťažnosť dostane, je povinný ju prešetriť a vybaviť do 30 dní a výsledok prešetrenia 

písomne oznámiť sťažovateľovi s odôvodnením, či je sťažnosť opodstatnená alebo nie. Ak je 

sťažnosť opodstatnená, v oznámení sa musia uviesť aj opatrenia, ktoré boli prijaté na odstránenie 

nedostatkov. 

 V českej legislatívno-právnej úprave tejto oblasti (antidiskriminačnej) som postrádal síce 

priamu povinnosť zamestnávateľa  nariadením mu povinnosti zákonom, zamestnancovi 

odpovedať na sťažnosť a túto vybaviť, a to v oblasti práv na rovnaké zaobchádzanie. 

Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR, však odporúča odkazujúc na Zákonník práce v ČR, sa 

najskôr obrátiť v prípade ak u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia, priamo na túto 

a požiadať ju o pomoc pri riešení problému
78

, ak sa zamestnanec cíti ukrátený na svojich 

právach.  

 Opiera sa zjavne vyššie uvedené ustanovenie § 276 ods. 9 ZP v ČR, ktoré prikazuje 

zamestnávateľovi prerokovať buď priamo so zamestnancom alebo na jeho žiadosť s odborovou 
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organizáciou, radou zamestnancov či zástupcom zamestnancov pre oblasť bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, sťažnosť zamestnanca na výkon práv a povinností vyplývajúcich 

z pracovnoprávnych vzťahov. Podľa ustanovenia § 286 ZP v ČR môžu odborové organizácie 

jednať v pracovnoprávnych vzťahoch. Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa, aby na základe 

jeho žiadosti prerokoval sťažnosť s odborovou organizáciou, tak za zamestnanca, ktorý je 

organizovaný v odboroch, koná tá odborová organizácia, ktorej je členom. Ak zamestnanec nie 

je členom odborov, koná za neho odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa. 

Ak ide o zamestnanca, je len na jeho rozhodnutí, či sťažnosť zamestnávateľ prejdená len s ním, 

alebo s niektorým zo zástupcov zamestnancov, teda aj s odborovou organizáciou, ak ale 

u zamestnávateľa taká pôsobí.  Postup pri prejednávaní sťažností zamestnancov na výkon práv a 

povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov môže upraviť kolektívna zmluva. 

 Zákonník práce ČR tiež vo svojom § 17, čo je dokazujúce ustanovenie, sa priamo 

odvoláva na antidiskriminačný zákon, ktorý upravuje prostriedky ochrany pred diskrimináciou 

v pracovnoprávnych vzťahoch.  Teda sťažnosť v ponímaní, ako to upravuje slovenská legislatíva 

vyššie citovaná, neupravuje.  

 Sťažnosť a to najmä v prípadoch ak sa jedná o diskriminačné konanie nie na úrovni či zo 

strany zamestnávateľa, by mohla byť najrýchlejším a najefektívnejším prostriedkom vyriešenia 

sporov na pracovisku. Už  zo zákonnej povinnosti vyplývajúcej z právnej úpravy či v Českej 

republike alebo na Slovensku vytvárať priaznivé pracovné podmienky a predchádzať 

nerovnakému zaobchádzaniu by mali zamestnávatelia prípadné sťažnosti precízne prešetriť, 

vybaviť, a tak aj predchádzať zbytočným pracovnoprávnym sporom či antidiskriminačným 

sporom. 

 

3.2.2. Mediačné konanie 

 V prípade, ak by sťažnosť vyššie popísaná nebola efektívna a zamestnanec by necítil, že 

došlo k vyriešeniu podľa neho stále pretrvávajúceho protiprávneho stavu, ako jeden z relatívne 

nových prostriedkov vyriešenia sporu, je možné využiť pre riešenie  prípadov nerovnakého 

zaobchádzania, či už v pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj iných oblastiach diskriminácie, 

v súlade s ustanoveniami zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podľa slovenskej právnej úpravy, či 

zákona 202/2012 Sb. o mediaci, v zmysle českého právneho poriadku,  pomoc  tretej strany – 

mediátora, ktorej výsledkom by malo byť uzavretie mediačnej dohody, čím sa môže predísť 

okolnostiam, ktoré sú inak v sporovom konaní obvyklé, a to nákladnosť konania, vždy istá 

nespokojnosť jednej strany, dlhodobému riešeniu sporu a pod. 
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 V súčasnej dobe už väčšina sudcov uvádza v poučení zasielanom žalobcovi, že spor je 

možné vyriešiť aj cestou mediátora, teda v madiačnom konaní. V prípade, že strany túto formu 

využijú a je ich cieľom vec vyriešiť dohodou, je to naozaj jedna z najefektívnejších metód 

skončenia sporu bez negatívnych následkov pre obe strany. Je však práve v tejto oblasti málo 

využívaná táto právna cesta, nakoľko v prípade diskriminácie už zjavne obeť potrebuje ochranu 

a istotu, ktorú jej zjavne mediátor v určitej fáze zrejme nedokáže poskytnúť a preto tieto spory 

(ak sa obeť rozhodne brániť právnou cestou ),  poväčšine končia na súdoch.  Mediácia je proces, 

ktorý môže prebiehať oddelene alebo skupinovo. Pri oddelenej mediácii nemusí mať obeť žiadny 

strach, je tam sama, pri spoločnej ide o konfrontáciu, každý musí povedať svoj názor, postoj. 

Aj napriek tomu, že mediácia má nesporne oproti súdnemu konaniu množstvo výhod a je to 

určitá forma kompromisu a dohody medzi zúčastnenými stranami, v oblasti akou je 

diskriminácia, nerovnaké zaobchádzanie, sa využíva málo a väčšinou býva neefektívna. Vôbec 

sa nedoporučuje v prípadoch ak: 

- Existuje výrazná nerovnosť medzi stranami (účastníkmi konfliktu) 

- Jeden z účastníkov má zjavný strach z druhej strany 

- Konflikt je sprevádzaný prítomnosťou hlbokých emocionálnych kríz 

- Pri riešení by mohlo dôjsť k ohrozeniu občianskych alebo ústavných práv 

Tiež je možné využiť služby advokátov, kde však už tento nie je nestranný ako to je v prípade 

mediácie, tento však dokáže a má dokonca za povinnosť klienta odborne usmerniť a môže 

pomôcť dotknutej osobe pri riešení jej nepriaznivého postavenia na pracovisku odbornými  

právnymi radami (kým pri mediácii sa radiť nesmie a mediátor nemusí mať právne vzdelanie), 

prípravou právnych dokumentov, usmernení v postupe v prípade ak sa cíti zamestnanec 

ukracovaný na svojich právach, či diskriminovaný a aj vo fáze, ak už je nezvratná situácia 

a zamestnanec vidí jediné východisko v súdnom spore. Sám z vlastnej skúsenosti, keďže som 

zapísaný v zozname slovenských mediátorov mám vedomosť, že využitie mediácie vo fáze, keď 

už zamestnávateľ je rozhodnutý zamestnanca prepustiť, je často zbytočné a preto nevyhnutne 

dochádza k právnemu sporu končiacemu na súde.  

 

3.2.3. Podnet na Inšpektorát práce 

 V pracovnoprávnej sfére je možné (a aj sa odporúča) tiež podať podnet na inšpektoráty 

práce, ktorých úlohou je aj dozerať na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, teda aj na 

dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania. 
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 Občan v Českej republike má možnosť podať orgánom štátnej  podnet  dodržiavania  

pracovnoprávnych predpisov zamestnávateľom a to v súlade so zákonom  č. 251/2005 Sb., 

o inšpekcii práce. Zákon upravuje konanie a postavenie orgánov inšpekcie práce ako kontrolných 

orgánov na úseku zamestnanosti, dodržiavanie a ochranu pracovnoprávnych vzťahov 

a podmienok výkonu práce, pôsobnosť a príslušnosť orgánov inšpekcie práce, práva a povinnosti 

inšpektorov a kontrolovaných osôb pri kontrole a sankcie za porušenia  stanovených povinností. 

 Ústredným orgánom na úseku inšpekcie práce je Štátny úrad inšpekcie práce a pôsobnosť 

v jednotlivých krajoch vykonávajú oblastné inšpektoráty práce a to pre Hlavné mesto Prahu, 

Stredočeský kraj, Jihočeský a kraj Vysočina, Plzeňský a Karlovarský, Ústecký a Liberecký, 

Královehradecký a Pardubický, Jihomoravský a Zlínsky a Moravskosleszký a Olomoucký kraj.  

 Inšpektori oblastných inšpektorátov práce  sa pri realizácii kontrol zameriavajú na plnenie   

povinností vyplývajúcich z ustanovenia § 3 zákona o inspekci práce,  teda právnych predpisov, 

z ktorých vznikajú zamestnancom, príslušnému odborovému orgánu, rade zamestnancov alebo 

zástupcovi pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci práva či povinnosti 

v pracovnoprávnych vzťahoch vrátane právnych predpisov o odmeňovaní zamestnancov, 

náhrade mzdy a platu a náhrade výdavkov  a právnych predpisov, ktoré stanovujú pracovnú dobu 

a dobu odpočinku po vykonanej práci.
79

 

 Podnet na kontrolu je možné podať písomne, ústne či telefonicky. Orgán štátnej správy je 

povinný sa podaním zaoberať, ale zákonná úprava mu neukladá povinnosť vyhovieť návrhom 

podávateľa a teda mu ani nevzniká povinnosť kontrolu vykonať Informácie o výsledku prípadnej 

kontroly sa poskytnú výlučne tomu, kto podal podnet písomne. Oblastné inšpektoráty práce 

môžu kontrolu na ich úseku zrealizovať, vyžadovať odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené 

a ukladať zamestnávateľovi za ne aj pokuty. Nemôžu však  riešiť uspokojovanie individuálnych 

nárokov zamestnancov, kde v zásade v odpovedi vždy odkážu zamestnanca na príslušný súd, či 

iný orgán. 

 Aj na Slovensku má možnosť sa občan- zamestnanec obrátiť so svojím podnetom na 

príslušný inšpektorát práce a to v súlade so zákonom č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. 

Ústredným orgánom je Národný inšpektorát práce sídliaci v Košiciach, ktorý riadi a usmerňuje 

jednotlivé inšpektoráty práce zriadené vždy v hlavnom meste príslušného kraja s pôsobnosťou 

pre tento kraj a to v Košiciach, Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Trnave, Trenčíne, Prešove, 

Žiline a Prešove. 
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 Hlavnou činnosťou inšpektorátov práce podobne ako v Českej republike je  jednak dozor 

nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov upravujúcich pracovnoprávne vzťahy, najmä ich 

vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane 

pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným 

postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie, právnych 

predpisov upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy, právnych predpisov a ostatných predpisov 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane predpisov upravujúcich faktory 

pracovného prostredia, právnych predpisov upravujúcich zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania, záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv, osobitného predpisu 

zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a 

odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce 

zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo 

štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného 

umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj, osobitného 

predpisu, ktorý upravuje vnútorný systém vybavovania podnetov, zamestnávateľom, 

vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov a za porušovanie záväzkov 

vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, 

fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu 

základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy.
80

 

 Obdobne ako v Českej republike môžu za porušenie povinností zamestnávateľom 

inšpektoráty ukladať pokuty, ale tiež nie sú oprávnené riešiť individuálne pracovnoprávne 

vzťahy, kde len spravidla zaujmú stanovisko a odkážu zamestnanca na príslušný súd, ktorý 

jediný je kompetentný pracovnoprávne vzťahy rozhodovať a tento však môže prihliadať na 

stanovisko, ktoré zamestnanec od inšpektorátu práce predloží v konaní pred súdom. 

 

3.2.4. Podnet na obchodnú inšpekciu 

 

 Aj keď bezprostredne s pracovnoprávnou oblasťou podnet na Slovenskú obchodnú 

inšpekciu, či v Českej republike na Českú obchodnú inšpekciu, nesúvisí, rozhodne za pozornosť 

stojí aj zmienka o tejto možnosti sa diskriminácii brániť v oblasti najmä spotrebiteľských 

vzťahov.  
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 V Českej republike je možné v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka, ale najmä so zákonom č. 634/1992 Sb. v platnom znení o ochraně spotřebitele, 

podniknúť v prípade, ak dôjde k porušeniu práv spotrebiteľa, relevantné právne kroky a to najmä 

podať podnet či sťažnosť na Českú obchodnú inšpekciu, kde sa tieto riešia priamo a ktorej 

postavenie upravuje zákon č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci v platnom znení.  

 Za pozornosť stojí správa Českej obchodnej inšpekcie, v ktorej sa uvádza: „Diskriminácia 

spotrebiteľa je veľmi problematická záležitosť, ktorá sa preukazuje veľmi náročne, nakoľko 

v niektorých prípadoch spotrebitelia považujú za diskrimináciu konanie, na ktoré má predávajúci 

právo a nie je možné ho za diskrimináciu považovať, v iných prípadoch sa na diskriminačné 

chovanie dotknuté osoby nesťažujú a neriešia ho, takže sa o ňom kontrolný orgán nedozvie 

a nemôže ho teda ani postihnúť. V každom prípade však Česká obchodná inšpekcia preveruje 

každé podanie alebo podnet, ktorý akúkoľvek diskrimináciu spotrebiteľa signalizuje, či už vo 

forme dvojakých cien za tovar, z dôvodu veku, národnosti, štátnej príslušnosti, či handicapu.“
81

 

Za prípadné porušenie povinnosti môže česká obchodná inšpekcia porušiteľovi uložiť pokutu či 

sankciu.  

 V prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v právnych vzťahoch, ktoré sú 

upravené zákonom o ochrane spotrebiteľa, na Slovensku sa možno obrátiť na Slovenskú 

obchodnú inšpekciu, ktorej postavenie upravuje zákon č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole 

vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákon 

v platnom znení. 

 Slovenská obchodná inšpekcia môže predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby, ktorý 

porušil zákon a nesplnil opatrenie na mieste, uložiť pokutu. V praxi  podľa správ inšpekcie 

v oblasti diskriminácie boli najčastejšie zisťované: 

- viazanie predaja výrobkov alebo poskytnutia služieb na predaj iných výrobkov  

- konanie v rozpore s dobrými mravmi a vžitými tradíciami, 

- neposkytnutie služby, ktorej poskytnutie bolo v možnostiach predávajúceho možné  

 

3.2.5. Žaloba na súd (podľa antidiskriminačného zákona) 

 

 Ako som vyššie uviedol, osoba, ktorá tvrdí, že mohla byť obeťou diskriminácie, má stále 

možnosť využiť dostupné právne prostriedky, na prípadné vyriešenie protiprávneho stavu a to 
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prvotne podaním sťažnosti (a to totožne v Českej republike ako aj na Slovensku) 

u zamestnávateľa, ak sa jedná o diskrimináciu v pracovnoprávnych vzťahoch. 

 Ak však subjekt dotknutý porušením zásady rovnakého zaobchádzania nie je spokojný s 

riešením, ktoré nasledovalo po podaní sťažnosti alebo ak sa rozhodne takúto sťažnosť nepodať, 

potom má každý, kto sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom 

chránených záujmoch alebo slobodách, možnosť obrátiť sa na príslušný súd. Môže sa najmä 

domáhať, aby ten, kto zásadu rovnakého zaobchádzania porušil, upustil od svojho konania, ak je 

to možné, napravil protiprávny stav, prípadne poskytol primerané zadosťučinenie.  

 Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním rovnakého 

zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo 

spoločenské uplatnenie dotknutej osoby, môže sa táto osoba domáhať aj náhrady nemajetkovej 

ujmy v peniazoch. Sumu takejto náhrady určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej 

nemajetkovej ujmy a na všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku. 

 Na konanie pred súdom v Slovenskej republike sa do júna 2016 vzťahoval Občiansky 

súdny poriadok, pričom od júla 2016 je to už Civilný sporový poriadok
82

. Česká republika 

v súdnych konaniach sa naďalej riadi Občanským soudním řádem č. 99/1963 Sb. v platnom 

znení. Zákonodarcovia však oboch posudzovaných krajín, pochopiac postavenie tzv. slabšej 

strany upravili v určitých prípadoch špecifickejšie postavenie účastníka konania, kde netreba ani 

opomenúť oslobodenie od súdnych poplatkov pri týchto žalobách. 

 Zákon teda rozlišuje konania, v ktorých vystupujú subjekty v slabšom postavení. 

Výnimka sa uplatňuje  v týchto osobitných konaniach: 

1. v spotrebiteľských sporoch, 

2. v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach (uvedené konanie spadá pod 

spotrebiteľské spory) 

3. v antidiskriminačných sporoch, 

4. v individuálnych pracovných sporoch. 

 Prostriedky zákonom poskytovanej ochrany spočívajú aj v tom, že súd má zvýšenú 

poučovaciu povinnosť vo vzťahu k týmto subjektom. Prejavuje sa tu aj osobitné procesné 

zastúpenie, napríklad vo veciach ochrany pred diskrimináciou podľa § 26 Občanského soudního 

řádu sa účastník konania môže nechať zastupovať právnickou osobu, ktorá vznikla na základe 

osobitného právneho predpisu a ktorej činnosť v Stanovách je vymedzená ako ochrana pred 

diskrimináciou.
83

 Inštitút spojenia vecí je možné aplikovať iba za predpokladu, že tým nebude 
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narušená „rovnováha“ medzi stranami sporu. To znamená, že spojenie vecí bude prípustné za 

predpokladu, že tieto konania sa týkajú spotrebiteľských sporov. Upúšťa sa aj od aplikácie 

ustanovení o sudcovskej a zákonnej koncentrácii, ktoré sa nebudú aplikovať. Z toho vyplýva, že 

slabšia strana môže predložiť alebo označiť skutočnosti a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia 

najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej. Nebudú sa tu uplatňovať ani ustanovenia 

týkajúce sa rozsudku pre zmeškanie, pokiaľ by mal byť takýto rozsudok vydaný v neprospech 

slabšej strany. 

 Konanie sa začína na návrh osoby dotknutej nedodržaním zásady rovnakého 

zaobchádzania, ktorý sa nazýva žaloba. Žaloba musí obsahovať identifikačné údaje žalobcu 

a žalovaného, ktorými sú meno, priezvisko, bydlisko a údaj o štátnom občianstve, pravdivé 

opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, 

napríklad priloženie kópií všetkých listín, z ktorých vyplýva, že došlo k porušeniu zásady 

rovnakého zaobchádzania.  

 Zo žaloby tiež musí byť zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Práve označenie dôkazov 

zo strany žalobcu je veľmi dôležité. Ak totiž žalobca predloží súdu dôkazy, z ktorých možno 

dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania došlo, je povinnosťou 

žalovaného preukázať, že túto zásadu neporušil. Obrátené dôkazné bremeno je v prípadoch 

porušenia zásady rovnakého zaobchádzania veľmi dôležité. Uľahčuje totiž diskriminovaným 

osobám, ktoré by často porušenie zásady rovnakého zaobchádzania mohli len veľmi ťažko 

preukázať, aby sa domohli svojich práv.  

 Žalobou na začatie konania vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého 

zaobchádzania sa možno domáhať najmä, aby ten, kto zásadu rovnakého zaobchádzania 

nedodržal: 

1. Upustil od svojho konania (napr. prestal s obťažovaním, alebo inými praktikami, ktoré sa 

vyznačujú znakmi diskriminačného konania, tak ako to zákonná úprava predpokladá) 

2. Napravil protiprávny stav, ktorý jeho počínaním vznikol, ak je to ešte reálne možné  

3. Poskytol primerané zadosťučinenie (napr. ospravedlnil sa) 

4. Nahradil ujmu v peniazoch, ak následok bol natoľko závažný, pričom výšku náhrady určí 

na základe svojho rozhodnutia konajúci súd  

 Dovolím si zdôrazniť opierajúc sa o internetový zdroj, že Česká republika patrila 

k posledným krajinám Európskej únie, kde bola prijatá ucelená právna úprava v oblasti 

antidiskriminačných aspektov a to už vyššie uvedený antidiskriminačný zákon Každý 

zamestnávateľ, usilujúci sa o normálne fungovanie pracoviska, by aj mal zaistiť fungovanie  

nediskriminačných vzťahov,  vytváranie prostredia, kedy sa zamestnanci na neho s dôverou 
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obracajú, pokiaľ sú vzťahy na pracovisku narušené a je potrebné ich riešenie. Zamestnanci by 

mali byť informovaní o svojich právach vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a zásady 

rovnakého zaobchádzania a zamestnávateľ by mal byť schopný riešiť ich.  

 Pokiaľ sa však zamestnancovi nepodarí vyriešiť svoj problém v rámci zamestnávateľa, 

môže sa, ako som to aj vyššie uviedol, obrátiť na štátne kontrolné orgány. Ďalšou možnosťou je 

podanie žaloby na príslušný súd, kde sa zamestnanec môže domáhať upustenia od 

diskriminačného chovania, odstránenia následkov takého jednania a poskytnutie primeraného, aj 

finančného zadosťučinenia.  

 O poskytnutí primeraného zadosťučinenia môže rozhodovať jedine súd, na rozdiel od 

úradov práce a oblastných inšpektorátov, ktoré len môžu udeliť pokutu ale diskriminovanú osobu 

odškodniť nemôžu. V prípadoch diskriminácie obdobne ako je uvedené vyššie (v slovenskej 

legislatívnej úprave) uplatňuje sa tzv. inštitút obráteného dôkazného bremena. Podľa § 133a 

Občanského soudního řádu platí, že pokiaľ žalobca uvedie pred súdom skutočnosti z ktorých 

možno odôvodniť že zo strany žalovaného došlo k priamej či nepriamej diskriminácii na základe 

pohlavia, viery, svetonázoru či náboženského presvedčenia, zdravotného stavu, veku alebo 

sexuálnej orientácie v oblasti pracovní alebo inej závislej činnosti, je žalovaný povinný dokázať, 

že nedošlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania. Antidiskriminačný zákon vychádza 

z existujúcich  či medzinárodných alebo vnútroštátnych dokumentov. Implementuje tiež 

Smernicu Rady 2000/43/ES, ktorou je  poskytovaná ochrana pred diskrimináciou z rasových a 

etnických dôvodov.  

Okrem vyššie uvedených možností – teda možnosti podať sťažnosť alebo podnet na príslušný 

orgán alebo možnosti obrátiť sa na súd, majú obete diskriminácie aj iné možnosti, ako riešiť 

situácie, kedy nežiaduce, znevažujúce a znevýhodňujúce správanie znižuje ich ľudskú 

dôstojnosť. Tu nemusí ísť len o diskriminačné prejavy, voči ktorým poskytuje ochranu 

antidiskriminačný zákon, ale môže ísť aj o akékoľvek iné prejavy, ktoré dotknutá osoba z 

akéhokoľvek dôvodu vníma ako diskriminačné a ponižujúce jej dôstojnosť. 

 

3.2.6. Trestné konanie a priestupkové konanie 

 Ďalšou z možností ochrany pred nerovnakým zaobchádzaním je v prípade ak má 

postihnutá osoba za to, že konaním inej soby (osôb) mohlo dôjsť k spáchaniu pre spoločnosť 

nebezpečného konania,  iniciovať trestné konanie a to na základe trestného oznámenia 

adresovaného orgánom činným v trestnom konaní alebo priestupkové konanie, a to podaním 

oznámenia o spáchaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Česká legislatíva 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=99/1963%20Sb.h133a&effect=14.8.2009
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trestnoprávnu oblasť upravuje najmä v Trestním zákoníku – zákon č. 40/2009 Sb. a Trestním 

řáde – zákon č. 141/1961 Sb. a priestupky sú upravené jednak v zákone o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. a zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích. Na 

Slovensku trestnoprávnu úpravu tvorí najmä Trestný zákon 300/2005 Z.z a Trestný poriadok 

301/2005 Z.z a priestupky sú upravené len v jednej právnej norme a to v priestupkovom zákone 

č. 371/1990 Zb. 

 Čo do oblasti nerovnakého zaobchádzania možno v trestnoprávnej úrovni poukázať 

najmä na trestné činy rasovo motivované, ako napr. hanobenie národa, rasy či presvedčenia 

a podnecovanie k nim. Krajné následky šikany, ktoré by prerástli až do fyzického násilia, tu 

možno upriamiť pozornosť na trestné činy napr. ublíženia na zdraví, zabitia, či vraždy. Netreba 

opomenúť v oboch štátoch trestným zákonom upravený trestný čin ohovárania, kde práve toto 

konanie smeruje k zníženiu dôstojnosti a postavenia človeka v spoločnosti a to šírením 

nepravdivých informácií s cieľom inú osobu poškodiť a znížiť jej vážnosť v spoločnosti či 

rodine. Obdobné následky má  krivá výpoveď, krivé svedectvo a prísaha. Nebezpečné 

vyhrážanie, neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, obmedzovanie osobnej slobody, 

vydieranie, nátlak, porušovanie tajomstva prepravovaných správ, sexuálne motivované trestné 

činy, podvod, nevyplatenie mzdy a odstupného, formy trestnej súčinnosti ako podnecovanie, 

schvaľovanie, nadržovanie, neoznámenie či neprekazenie trestného činu, sú všetko trestné činy 

pre spoločnosť nebezpečné, kde záujem chránený zákonom je práve predmet totožný ako 

v prípade diskriminácie v negatívnom ponímaní, kde následkom je zníženie ľudskej dôstojnosti 

a zásah do základných práv a slobôd jedinca. 

 Čo do úrovne menej nebezpečnej pre spoločnosť a to priestupkové konanie, priestupku, 

ktorého následkom je zásah do občianskeho spolunažívanie sa dopustí ten, kto inému ublíži na 

cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech alebo ten, kto úmyselne naruší občianske 

spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo 

iným hrubým správaním. Za takýto priestupok možno uložiť pokutu.  

 Oznámenie o spáchaní priestupku možno podať na polícii alebo na príslušnom úrade. 

Oznámenie či o možnom spáchaní trestného činu alebo priestupku možno podať osobne alebo 

písomne, prípadne tiež telefonicky alebo faxom. V posledných dvoch prípadoch však treba 

podanie najneskôr do troch dní doplniť písomne alebo ústne do zápisnice. Oznamovateľ  v oboch 

prípadoch má právo požiadať, aby ho orgán činný v trestnom konaní alebo orgán správny do 

jedného mesiaca upovedomil o vykonaných opatreniach. 
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3.2.7. Žaloba na ochranu osobnosti 

 Ak sa osoba domnieva, že diskriminačným konaním došlo k zásahu do ľudskej 

dôstojnosti, cti, zásahu do súkromia, je tiež možné domáhať sa ochrany podaním žaloby na 

ochranu osobnosti, nie však podľa ustanovení antidiskriminačného zákona ako to bolo uvedené 

vyššie. Týmto právnym prostriedkom je možné žiadať, aby sa jednak upustilo od neoprávnených 

zásahov, tiež aby sa následky odstránili a tiež aby sa osobe dotknutej poskytlo primerané 

zadosťučinenie . Súd pritom vždy prihliada na okolnosti prípadu. 

 V prípade žaloby na ochranu osobnosti však neplatí zásada obráteného dôkazného 

bremena, teda toto v danom prípade spočíva na žalobcovi a tento ho musí v konaní aj uniesť. 

Toto konanie tiež nie je oslobodené od súdnych poplatkov a platí koncentračná zásada a teda 

všetky dôkazné prostriedky je potrebné navrhnúť na prvom pojednávaní.  Zároveň je však možné 

jednoduchšie preukázať, že k určitým následkom došlo a tie mohli byť spôsobené práve 

nerovnakým zaobchádzaním, nie je však nevyhnutné preukazovať práve diskriminačný znak, ako 

to je v prípadoch antidiskriminačných žalôb, kde zároveň neplatí zásada koncentrácie konania.  

 Pri českej legislatívno-právnej úprave si dovolím upriamiť pozornosť na rozdiely medzi 

právnou úpravou z roku 1964, ktorá v novelizovanej podobe dodnes platí na Slovensku, čomu sa 

budem venovať ďalej v texte a súčasnou právnou úpravou, ktorou je Občanský zákoník 89/2012 

Sb., ktorý vymedzuje osobnosť človeka v § 81   a plynule pokračuje cez ochranu podoby a 

súkromia, práva na duševnú a telesnú integritu a ďalších pododvetviach osobnostných práv až 

k § 117, kde osobnostné práva končia. Pokiaľ v starej právnej úprave z roku 1964 sa ochrana 

osobnosti dotýkala  len 7 paragrafov, nová právna úprava  problematike už venuje omnoho 

vyššiu pozornosť a je nevyhnutné podotknúť, že zaslúžene. V úvodnom ustanovení 

osobnostných práv Občiansky zákonník stanovuje, že chránená je osobnosť človeka vrátane 

všetkých prirodzených práv. Každý je povinný ctiť si  rozhodnutia človeka podľa svojho. 

Ochrany požívajú najmä život a dôstojnosť človeka, jeho zdravie a právo žiť v priaznivom 

životnom prostredí, jeho vážnosť, česť, súkromie a jeho prejavy osobnej povahy. Slovenská 

právna úprava je doposiaľ zachovaná v pôvodnej právnej úprave, ktorá platila s obmenami aj 

Čechách až do prijatia novokodifikovaného Občianskeho zákonníka, a to je z. č. 40/1964 Zb. – 

Občiansky zákonník. 

 

3.2.8. Sťažnosť na Ústavný súd 

 V prípadoch, keď sú diskriminujúcimi subjektmi orgány štátnej správy, orgány 

samosprávy alebo súdy prostredníctvom svojich rozhodnutí, môže sa dotknutý jednotlivec 
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obrátiť na Ústavný súd ako poslednú inštanciu na národnej úrovni  a žiadať o nápravu. 

Sťažovateľ môže po vyčerpaní dostupných opravných prostriedkov namietať porušenie práva na 

rovnosť. Podať návrh môže každá fyzická či právnická osoba, ktorá tvrdí, že rozhodnutím 

orgánu došlo k porušeniu jej základných práv či slobôd. Najčastejším dôvodom je tvrdenie, že 

postupom orgánu rozhodujúceho vo veci došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Existuje 

v oboch posudzovaných krajinách množstvo ustálenej judikatúry oboch ústavných súdov, kde sa 

konštatuje porušenie tohto základného práva priamo z ústavy vyplývajúceho. Treba však aj 

podotknúť, že podanie ústavnej sťažnosti je krajný prostriedok a väčšina sťažností je odmietaná 

pre nesplnenie zákonných podmienok  a pre nedôvodnosť. Sťažovateľovi ešte však zostáva aj 

proti tomuto poslednému prostriedku na národnej úrovni podať sťažnosť na Európsky súd pre 

ľudské práva. 

 Pred ústavným súdom však možno namietať porušenie zásady rovnosti len pri 

uplatňovaní tých základných práv a slobôd, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky či 

Listine základných práv a slobôd v Českej republike. Sťažovateľ musí byť v oboch prípadoch 

zastúpený advokátom. 

 

3.2.9. Sťažnosť na európsky súd pre ľudské práva 

 Po vyčerpaní účinných vnútroštátnych opravných prostriedkov sa možno domáhať 

ochrany aj na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Porušenie ustanovenia o zákaze 

diskriminácie však možno, podobne ako pred ústavným súdom, namietať len v súvislosti s 

porušením tých práv, ktoré sú obsiahnuté v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd. Sťažnosť smeruje voči štátu, ktorý vo vzťahu k sťažovateľovi porušil niektoré právo 

obsiahnuté v Dohovore. Sťažnosť na Európsky súd je potrebné zaslať v lehote šiestich mesiacov 

odo dňa, keď bolo sťažovateľovi doručené posledné rozhodnutie vo veci. 

 Sťažnosť sa podáva na formulári, ktorý sa nachádza na webovej stránke Európskeho súdu  

alebo formou písomnosti, ktorá obsahuje všetky potrebné náležitosti, akými sú identifikácia 

sťažovateľa, základné faktické údaje o prípade, označenie konania alebo nezákonného 

rozhodnutia štátneho orgánu, popis využitých prostriedkov nápravy a, samozrejme, označenie 

článkov Dohovoru, ktoré dotknutá osoba považuje za porušené. Prvé podanie Európskemu súdu 

môže však mať aj formu listu a môže byť súdu adresované aj v slovenskom jazyku. 
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3.2.10.  Národné stredisko pre ľudské práva a verejný ochranca práv 

 V prípade potreby majú osoby postihnuté diskrimináciou obrátiť sa najmä v prípade, ak 

nie sú právne zdatné, resp. potrebujú vec vykonzultovať, nechať sa zastúpiť, či si odborne 

poradiť v Slovenskej republike, na Národné stredisko pre ľudské práva, ktoré podľa zákona má 

dokonca povinnosť monitorovať  a hodnotiť dodržiavanie ľudských práv a zásady rovnakého 

zaobchádzania podľa ADZ, uskutočňovať výskum a prieskum, pripravovať vzdelávacie aktivity, 

vydávať odborné stanoviská, zabezpečovať obetiam právnu pomoc (napr. zastupovaní na súde, či 

vstupovaní do konania ako vedľajší účastník). Raz ročne je povinnosťou strediska zverejniť 

správu  o dodržiavaní ľudských práv vrátane rovnakého zaobchádzania. Toto bolo zriadené 

zákonom č.308/1993 Z.z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva. 

 Tiež možnosťou avšak v obmedzenom merite je obrátenie sa na verejného ochrancu práv 

(ombudsmana), podieľajúceho sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických a právnických 

osôb najmä pri konaní, nečinnosti alebo rozhodovaní orgánov verejnej správy a to v rozpore 

s právnym poriadkom a princípmi demokracie a práva. Postavenie verejného ochrancu práv je 

zakotvené už v ústave a teda jeho postavenie aj v oblasti ochrany pred nerovnakým 

zaobchádzaním je nemenej významné. 

„Ochranca rovnako  prispieva k presadzovaniu práva na rovnaké zaobchádzanie a ochrane pred 

diskrimináciou“ 
84

 

 

3.2.11. Pracovnoprávne spory – žaloby o neplatnosť skončenia pracovného pomeru 

 Vo veľkej miere ako už bolo aj v práci konštatované, pracovný pomer, ak je zamestnanec 

šikanovaný a to najmä zo strany vedúcich zamestnancov či priamo zamestnávateľa, končí často 

výpoveďou či okamžitým skončením pracovného pomeru. Pracovný pomer môže zamestnávateľ 

ukončiť zásadne len zo zákonných dôvodov upravených v Zákonníku práce. Výpoveď ako 

jednostranný adresovaný právny úkon musí byť v súlade s dobrými mravmi. Ak by výpoveď 

bola daná v rozpore s bono mores, znamenalo by to v prípade preukázania, jej neplatnosť. Každý 

šikanózny výkon práva je okrem toho, že sa jedná o zneužitie práva, zároveň v rozpore 

s dobrými mravmi. Zamestnávatelia často hľadajú v snahe sa zbaviť pre nich už nepohodlného 

zamestnanca rôzne dôvody, ako uplatniť niektorý zo zákonných možností ukončiť pracovný 

pomer. Najčastejšie sa snažia využiť obchádzanie zákona a to výpoveď z dôvodu tzv. 

nadbytočnosti pri zmene organizačnej štruktúry. Stáva sa tak najmä pri zmene vedení spoločnosti 

a to najmä vo verejnom sektore pri politickej zmene. 
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 V prípade, ak by bolo počas konania aj preukázané, že žalobca v konaní o neplatnosť 

skončenia pracovného pomeru  bol vystavený niektorej z foriem  zneužitia práva, tak ako to 

predpokladá   Zákonník práce, súd by mal na túto skutočnosť prihliadať a vysloviť  absolútnu 

neplatnosti skončenia pracovného pomeru opierajúc sa tiež o ustanovenia Občianskeho 

zákonníka a príslušných ustanovení ADZ, aj keď uvedený dôvod expresis verbis nie je 

v Zákonníku práce vymedzený. 

 Výpoveď zo strany zamestnávateľa z diskriminačných dôvodov alebo z dôvodu zneužitia 

práva z právneho titulu šikany alebo mobbingu je absolútne neplatná. Aj keď ako je vyššie 

uvedené, tento dôsledok síce expressis verbis nie je v Zákonníku práce uvedený, ako dôvod 

neplatnosti výpovede či okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, 

mal by zákonodarca zvážiť túto právnu úpravu vyslovene v tejto norme zakotviť. 

 Ako pozitívum je však ako pri pracovnoprávnych, tak aj sporoch diskriminačných, že 

platí zásada obráteného dôkazného bremena, teda dôkazná a preukazovacia ťarcha je na strane 

žalovaného. „Procesnoprávna ochrana pred diskrimináciou s právom EÚ nielen v oblasti 

pracovného práva, predvídaná aj v § 11 ADZ, má tú osobitosť, že počíta s dôkazným bremenom 

na strane žalovaného. Podľa odseku 2 žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu 

rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne 

usudzovať, že došlo k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania.“ 
85

 

 

3.3. Diskriminácia – téma v súdnych rozhodnutiach 

 Je nesporné, že napriek tomu, že antidiskriminačný zákon je platný a účinný už od roku 

2004, doposiaľ neexistuje až tak veľa prípadov známych z rozhodovacej praxe či českých alebo 

slovenských súdov. Je to najmä z dôvodov, že napriek existencii tohto nežiaduceho javu 

v spoločnosti, mnoho obetí diskriminácie sa nebráni v súdnych konaniach, či iným spôsobom 

a príčinou je, že existuje obava obetí diskriminácie sa na súdy obrátiť. Je totiž veľmi zložité 

diskrimináciu  a jej formy preukázať, existuje obava o stratu  pracovného miesta, obava, že dôjde 

zo strany zamestnávateľa k pomste, kolegovia sa obeti obrátia chrbtom a nepodporia ju. Taktiež 

súdy nemajú dostatočnú znalosť a odbornosť v tejto oblasti a v konaniach vznikajú prieťahy 

a nesprávne posúdenia skutkových podstát. Zákonodarcovia neprecizujú túto oblasť a stáva sa 

len predvolebnou témou, pričom jej ďalšie riešenie sa vždy odsúva. 

 Neexistuje doposiaľ dostatočná osveta a právna pomoc obetiam, pričom tie sú často 

vystavované najmä psychickému tlaku a namiesto podpory sa im často dostáva výsmechu, 
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pohŕdaniu a snahe vytlačiť obete z kolektívov, kde k diskriminácii dochádza. Spoločnosť tento 

jav stále zastiera a nevenuje mu dostatočnú pozornosť. Ak by súdy venovali tejto oblasti náležitý 

a odborný postoj, mnohokrát by mohlo byť predídené aj skončeniu pracovných pomerov, tiež 

budúcim psychickým či začleňovacím problémom postihnutých jedincov do riadneho 

pracovného procesu. 

 Napriek tomu je predsa len v súčasnej dobe rastúca tendencia obetí sa brániť a narastá 

sebavedomie zamestnancov. 

 

3.4. Judikatúra súdneho dvora Európskej únie – niekoľko príkladov 

 Nakoľko právo v jednotlivých členských štátoch je mnohokrát rozdielne od toho 

európskeho a v niektorých prípadoch pre občanov je ich národné právo aj nevýhodné, práve 

úlohou súdneho dvora je aj dotvárať právne názory vydávaním rozhodnutí, o ktoré svoje 

rozhodnutia môžu potom súdne či iné orgány členských štátov opierať. Prvé judikáty, ktoré boli 

zamerané na nerovnosť a priznané diskriminačné konania boli orientované najmä na 

diskrimináciu z dôvodu pohlavia. 

  

3.4.1. Judikát č. 14/83 

 Rozsudok bol vydaný v súlade so Smernicou 76/207 EHS. Jednalo sa o prípade, kedy sa 

konalo v roku 1982 výberové konanie na miesta sociálnych pracovníkov v nápravnovýchovnom 

zariadení. Uchádzali sa o tieto miesta aj dve ženy, avšak na miesta nakoniec boli uprednostnení 

muž. Ženy sa obrátili na súd, ktorý však požiadal o vyriešenie predbežnej otázky Európsky 

súdny dvor. Ten judikoval, že „vnútroštátnemu súdu  prináleží právo výkladu  a uplatňovanie 

právnych predpisov prijatých za účelom aplikácie smernice v súlade s požiadavkami 

komunitárneho práva v miere podľa priestoru, ktoré vnútroštátne právo poskytuje“.
86

 

 

3.4.2. Rozhodnutie Súdneho dvora C-190/16 

 Diskriminácia z dôvodu veku bola skúmaná ako predmet súdneho rozhodnutia  vo veci 

pilota spoločnosti Lufthansa. Tento od roku 2013 pracoval ako pilot a zacvičoval aj ďalších 

pilotov. Dosiahol vek 65 rokov a tým skončila jeho pracovná zmluvy. Spoločnosť Lufthansa 

však s ním pracovný pomer ukončila ešte pred uplynutím lehoty a to opierajúc sa o právo EÚ 

v oblasti letectva. Pilot W.F. sa obrátil na nemecký súd, ktorý požiadal Súdny dvor EÚ 
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o vyriešenie predbežnej otázky. Kľúčovou otázkou bolo, či nariadenie Európskeho parlamentu 

a rady 1178/2011 je zlučiteľné s Listinou základných práv EÚ a to najmä článkom venujúci sa 

slobodnej voľbe povolania. Testom proporcionality 
87

 bolo zistené, že nie je diskrimináciou, ak 

sa vek vzhľadom na prioritu, ktorou je bezpečnosť obmedzí a teda právna úprava nie je 

diskriminačná.  

 

3.4.3. Prípad C-285/98  

 Diskriminácia z dôvodu pohlavia je obsahom prípadu elektrotechničky T.K., ktorá nebola 

prijatá do Bundeswehr – vojenská jednotka. Zákon v SRN totiž službu žien so zbraňou v ruke 

zakazoval. T.K. podala žalobu, ktorý požiadal Európsky súdny dvor o vyriešenie predbežnej 

otázky a to či je tento zákon zakazujúci službu žien so zbraňou v ruke diskriminačný. Súdny 

dvor skonštatoval, že vylúčenie žien z uvedeného dôvodu je diskriminačné, je v rozpore so 

smernicou 76/207 EHS, aj keď je potrebné hľadieť na zvýšenú potrebu chrániť zdravie žien. 

3.4.4. Právna vec C -177/1988 

 Pani D. podala žiadosť o miesto inštruktora vo výcvikovom stredisku VJV  - Centrum 

a informovala zároveň výbor, ktorý sa jej žiadosťou zaoberal, že je tehotná. Napriek tomu ju 

výbor navrhol ako najvhodnejšieho kandidáta. Následne však VJV – Centrum jej oznámil, že na 

toto miesto menovaná nebude a to z dôvodu, že nebude mať preplácanú náhradu v priebehu 

materskej dovolenky od príslušného sociálneho orgánu a zároveň by tým počas materskej 

dovolenky zamestnávateľ trpel nedostatkom personálu. Pani D. najskôr podala žalobu na 

Obvodný súd a následne na Regionálny odvolacím súd, ktorí jej žalobe nevyhoveli avšak 

následne sa odvolala na Holandský Najvyšší súd , ktorý požiadal Európsky súdny dvor 

o vyjadrenie sa k predbežným otázkam. Tento vo svojej odpovedi skonštatoval opierajúc sa 

najmä o smernicu 76/2007 EHS, že ide o priamu diskrimináciu , ak je žene odmietnuté pracovné 

miesto len z dôvodu tehotenstva a nemožno to ospravedlniť ani z finančných dôvodov. Zároveň 

skonštatoval, že dôvod odmietnúť zamestnať ženu mať byť len v tom, že je tehotná je to potom 

priamo spojené s pohlavím kandidáta a teda jednalo by sa o diskrimináciu z dôvodu pohlavia. 
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Test proporcionality sa skladá z troch krokov: 1. určenia účelu zásahu do základného práva a testu vhodnosti na 

jeho dosiahnutie, 2. testu nevyhnutnosti 3. testu proporcionality v užšom slova zmysle. Prvým krokom je 

identifikácia cieľa, ktorý zásah do základného práva sledoval a ktorý musí byť z ústavného hľadiska legitímny 

a legálny, V druhom kroku bolo potrebné posúdiť, či nebolo možné použiť na dosiahnutie sledovaného cieľa 

prostriedok, ktorý by bol vo vzťahu k predmetnému základnému právu šetrnejší. Tretím a posledným krokom 

je posúdenie proporcionality v užšom zmysle. Jeho podstatou je vyvažovanie dvoch v kolízii stojacich práv či 

hodnôt a následné uprednostnenie jednej z nich v konkrétnom prípade. 
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3.5. Rozhodovacia prax v Českej republike – niekoľko právnych rozhodnutí 

 

3.5.1. Rozsudok Najvyššieho súdu 21Cdo 2204/2011 z 9.10.2012 

 

 Žalobca sa voči žalovanému domáhal zaplatenia 1 400 000,- korún českých titulom, že 

bol vystavený zo strany riaditeľa nemocnice ( žalovaný) šikane, ktorá sa neustále stupňovala. Zo 

strany riaditeľa bol neustále znevažovaný aj v prítomnosti ďalších zamestnancov, bol mu 

skracovaný plat, bol vykazovaný z rokovaní na úrovni vedenia aj keď to bola jedna z jeho náplní 

práce a bol odvolaný z funkcie námestníka riaditeľa pre vedu a výskum s ponukou, ktorá 

nezodpovedala jeho kvalifikácii a riaditeľ sa mu vyhrážal ďalšou šikanou. Z uvedených dôvodov 

uzavrel dohodu o skončení pracovného pomeru. Priamo v dôsledku diskriminácie mu však 

vznikla škoda medzi príjmami, ktoré, poberal ako zamestnaný v pomere s tým , čo poberal ako 

nezamestnaný. 

 Mestský súd, ktorý konal ako súd prvostupňový žalobu zamietol s odôvodnením, že 

nenachádza žiadne ustanovenie v Zákonníku práce ani v antidiskriminačnom zákone z ktorých 

by vyplývalo, že mu tento nárok má byť priznaný. V konaní pred Vrchným súdom bol medzi 

žalobcom a žalovaným uzavretý súdny zmier, kde uznala nemocnica, že došlo k šikane zo strany 

riaditeľa , ale že za postačujúce je záväzok zaslať ospravedlňujúci list, Žalobca sa voči 

rozhodnutiu mestského súdu odvolal ku Krajskému súdu , ktorý rozsudok Mestského súdu 

potvrdil. Žalobca však podal proti rozsudku súdu druhého stupňa dovolanie v ktorom namietal, 

že síce skončenie pracovného pomeru ukončil dohodou, ktorú sám inicioval, ale bol k tomu 

donútený šikanou. Teda, sa jednalo o dôsledok šikany , ktorej by bol zotrvaním v pracovnom 

pomere ďalej vystavovaný. Najvyšší súd skonštatoval, že „vzhľadom k tomu, že šikana 

predstavuje porušenie právnej povinnosti zamestnávateľa a za splnenia ďalších predpokladov 

zakladá zodpovednosť zamestnávateľa v zmysle súčasného §265 ods.2 zákonníka práce a pretože 

v konaní bolo preukázané toto protiprávne konanie žalovaného a vznik škody je pre posúdenie 

veci podstatné či je daná príčinná súvislosť medzi vznikom škody a porušením právnej 

povinnosti. ...Pre posúdenie či je daná príčinná súvislosť medzi porušením právnej povinnosti 

žalovanej nemocnice a vznikom škody spočívajúcej v strate zárobku, nie je podľa názoru 

Najvyššieho súdu významná samotná izolovane chápaná skutočnosť, že pracovný pomer skončil 

dohodou, ale tiež dôvod z akého k tomuto skončeniu pracovného pomeru došlo“.
88

 Keďže 

preukázateľne bol žalobca šikanovaný, čím došlo k zneužitiu práva vtedajším riaditeľom 
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nemocnice , čo je prísne zakázané a čím bola ponížená ľudská dôstojnosť a vážnosť žalobcu má 

právny význam , pretože práve toto diskriminačné konanie žalovaného malo za následok 

skončenie pracovného pomeru, ktorý sa rozhodol sám žalobca skončiť. Napriek tomu, že 

žalovaný namietal, že mal možnosť žalobca využiť inštitút určenia skončenia pracovného 

pomeru, túto označil Najvyšší súd za nekorektnú a nerelevantnú. Najvyšší súd teda dospel 

k záveru, že rozsudok odvolacieho ani prvostupňového súdu nie je správny a vrátil vec na ďalšie 

konanie so záväzkom riadiť sa v konaní jeho právnym názorom. 

 

3.5.2. Rozsudok Najvyššieho súdu 21CDo 4429/2013 

 

 Najvyšší súd rozsudky Krajského súdu a Okresného súdu v Jihlave zrušil a vec vrátil 

k ďalšiemu konaniu. Žalobca sa domáhal žalobou voči žalovanému, ktorým bol Dopravný 

podnik mesta Jihlava, že tento porušil zákaz diskriminácie a to tým, že napriek tomu, že žalobca 

spĺňal všetky podmienky na prijatie do pracovného pomeru oproti ostatným prijímaným 

zamestnancom, žalovaný s ním pracovnú zmluvu neuzatvoril. Prvostupňový súd žalobu zamietol 

s dôvodom, že nemožno žalovanému uložiť povinnosť prijať žalobcu do pracovného pomeru. 

Krajský súd v Brne uznesením z roku 2004 vec vrátil na ďalšie konanie s vyslovením názoru, že 

žaloba , ktorou sa domáha žalobca ochrany pred diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch 

musí obsahovať skutočnosti z ktorých vyplýva konkrétne diskriminačné konanie zamestnávateľa 

a preto uložil súdu prvého stupňa vyzvať žalobcu na opravu žalobného petitu. Okresný súd po 

doplnení žaloby tejto vyhovel. Odvolanie podal žalovaný, pričom Krajský súd zrušil rozsudok 

a vrátil Okresnému súdu na ďalšie konanie konštatujúc, že vady v konaní odstránené neboli. 

Okresný súd žalobe vyhovel. Proti tomuto rozhodnutiu žalovaný opäť podal odvolanie a Krajský 

súd tento krát rozsudok zmenil a žalobu zamietol. Odvolací súd vyslovil názor, že vzhľadom 

k tomu, že regulácia počtu zamestnancov je výhradne vnútornou záležitosťou zamestnávateľa 

a súdnym rozhodnutím nie je možné „ho zaviazať k povinnosti, aby vytvoril nové pracovné 

miesto len za tým účelom, aby o jeho obsadení mohol jednať so žalobcom“
89

. Proti tomuto 

rozhodnutiu podal žalobca dovolanie. Najvyšší súd skonštatoval, že žaloba ani potom ,čo ju na 

základe výzvy žalobca opravil a doplnil neobsahuje všetky náležitosti, lebo z nej nie je zrejmé, 

že čoho sa žalobca domáha , mal súd prvého stupňa znovu vyzvať žalobcu na opravu a doplnenie 

žaloby a preto, že tak neučinil a pretože nápravu nevykonalo ani odvolací súd zaťažili súdy 
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konanie vadou. Ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a ku ktorej dovolací 

súd prihliadol aj keď nebola uplatnená v dovolaní. 

 

3.5.3. Rozsudok Mestského súdu v Prahe 37C 2/2011 

 Zaujímavý prípad, keďže už prvostupňový súd rozhodol v prospech žalobcu, kedy sa 

uchádzač o zamestnanie na pozíciu upratovačky dostavil k zamestnávateľovi, ale ten ho 

z dôvodu, že má záznam v registri trestov za trestný čin zanedbania povinnej výživy odmietol. 

Súd po podaní žaloby určil, že zamestnávateľ sa musí písomne ospravedlniť a nahradiť 51.000,- 

korún českých titulom ako finančnú náhradu. Právnym dôvodom pre ktorý súd žalobe vyhovel, 

bolo uznanie dôvodu, že sa skutočne jednalo o nerovnaké zaobchádzanie pri prijímaní do 

pracovného pomeru. Z dôvodu, že zamestnávateľ skrachoval sa však uchádzač o zamestnanie 

náhrady nikdy nedočkal. 

3.5.4. Rozsudok Najvyššieho súdu ČR 21Cdo 1743/2009 

 České aerolínie zamestnávali letušku. Náplň a druh práce bola postupne rozširovaná. Po 

jednej z osobných kontrol boli však nájdené u zamestnankyne veci v majetku zamestnávateľa 

a napriek tomu, že sa nepreukázal úmysel, začalo sa o nej na pracovisku hovoriť ako o zlodejke 

a zamestnávateľ jej nepredĺžil jeden druh práce, ktorý bol pravidelne predlžovaný po 

absolvovaní kurzu a tým jej vznikla škoda vo výške 63.121,- € korún českých. Letuška žalobu 

podala a súd vo svojom rozsudku skonštatoval že „žalovaný svojím prístupom k žalobkyni 

porušil svoju povinnosť zaisťovať rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami, pretože k 

žalobkyni nepristupoval rovnako ako k ostatným sprievodcom na palube v pozícii ako žalobkyňa 

a nedal jej príležitosť dosiahnuť funkčný postup v zamestnaní spočívajúci vo výkone práce 

inštruktora a inšpektora. „ 
90

 

 

3.5.5. Rozsudok Najvyššieho súdu 21Cdo 1486/2005 

 Žalobcovia sa domáhali žalobou o poskytnutie nenárokovej časti mzdy z dôvodu 

obdŕžanej výpovede zo strany zamestnávateľa. Súdy prvého a druhého stupňa žalobu zamietli 

s čím sa však nestotožnil Najvyšší súd a judikoval, že v prípade zložky , ktorá nároková nie je 

a o ktorej priznaní rozhoduje zamestnávateľ je vylúčené , aby sa zamestnávateľ dopustil 

nerovnakého zaobchádzania aj keď sa jedná o skupinu zamestnancov, ktorí dostali výpoveď 

z pracovného pomeru. Z uvedeného dôvodu malo byť v ďalšom konaní zistené, či zamestnávateľ 
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konal oprávnene nakoľko v opačnom prípade by sa jednalo o porušenie všeobecnej povinnosti, 

ktorú zamestnávateľ je povinný dodržiavať a to rovnaké zaobchádzanie so všetkými 

zamestnancami. 

 

3.6. Slovenská republika a jej rozhodovanie v diskriminačných sporoch. Osobné skúsenosti 

v oblasti diskriminácie 

 

3.6.1. Rozsudok 7C/190/02 Okresného súdu vo Zvolenie 

 

 Ešte z roku 2003, teda pred prijatím ADZ,  možno uviesť príklad – rozsudok Okresného 

súdu vo Zvolene, kedy konajúci súd vo svojom rozsudku uviedol: „Vykonaným dokazovaním 

dospel súd k záveru, že žalovaný nepreukázal, že nedošlo k porušeniu princípu rovnakého 

zaobchádzania so žalobkyňou...Za porušenie princípu rovnakého zaobchádzania je potrebné 

považovať postup riaditeľa...Postup riaditeľa, ktorým bola vyradená z riešiteľského kolektívu 

žalobkyňa bez toho, aby s ňou niekto o zmenách hovoril, je rozhodnutie, ktoré žalobkyňu 

znevýhodnilo navonok nielen morálne, vo vedeckom postupe, ale aj v pracovnom 

zatriedení...Takýto postup nesvedčí o zachovaní prístupu rovnakého zaobchádzania a nebolo zo 

strany žalovaného preukázané, že išlo o rozhodnutie nevyhnutné a že by bolo ospravedlniteľné 

objektívnymi skutočnosťami.“ 
91

 Zvolenský súd žalobkyni priznal aj nemajetkovú ujmu v sume 

100.000,- Sk. 

3.6.2. Rozhodnutie NS 2 Cdo 67/2003 

 

 Z roku 2003 je aj rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp.zn. 2 Cdo 67/03, 

kedy Najvyšší súd rozhodoval ako súd dovolací potom, čo Okresný súd vo Veľkom Krtíši 

rozhodol síce v prospech žalobkyne, no Krajský súd v Banskej Bystrici toto rozhodnutie zmenil 

a žalobu zamietol. Najvyšší súd však rozhodnutie Krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie 

konanie. Nestotožnil sa totiž s argumentáciou Krajského súdu a vo svojom odôvodnení 

rozhodnutia uviedol: „znevýhodnil určitú skupinu svojich zamestnankýň, ktoré boli na materskej 

alebo ďalšej materskej dovolenke tým, že na rozdiel od ostatných zamestnancov ich neinformoval  

o termíne zloženia sľubu a o zmene ich pracovného vzťahu. Postupoval tak v rozpore so zákazom 

                                                 
91

 Rozsudok OS vo Zvolene 7C/190/02 



83 

 

diskriminácie, ktorý bol upravený v § 13 Zákonníka práce“. Tiež súd skonštatoval, že toto 

konanie bolo navyše v rozpore s dobrými mravmi.
92

 

 

3.6.3. Rozsudok Okresného súdu v Senici, sp.zn. 4C/99/2004 

 

 Okresný súd v Senici vo svojom odôvodnení skonštatoval že „V konaní mal súd tiež 

preukázané, že u navrhovateľa prišlo k nepriamej diskriminácii zo strany odporcu, tým, že riadi-

teľ odporcu zakázal chodiť navrhovateľovi do hlavnej budovy a taktiež k priamej diskriminácii, 

ktorá spočívala v tom, že navrhovateľ nebol zaradený na pôvodné pracovné miesto po vyhratom 

súdnom spore a nebola mu pridelená pôvodná kancelária, resp. taká kancelária, ktorá by zodpo-

vedala pôvodne pridelenej kancelárii“.
93

 

3.6.4. Rozsudok Krajského súdu v Prešove 6CoPr/6/2015 

 

 Zamestnanec sa domáhal neplatnosti skončenia pracovného pomeru voči 

zamestnávateľovi Správa a údržba ciest PSK v konaní vedenom na Okresnom súde Poprad pod 

č.k. 17Cpr/10/2014-249, ktorý rozhodol tak, že žalobcovi vyhovel. Zamestnávateľ vyčítal 

zamestnancovi v ôsmych bodoch porušenie pracovnej disciplíny. Súd však skonštatoval okrem 

iného že výpoveď má  formálno-právne nedostatky. Žalovaný (zamestnávateľ) podal voči 

rozsudku v zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd v Prešove v konaní vedenom pod č. k. 

6CoPr/6/2015 však rozsudok prvého stupňa potvrdil. Okrem iného odvolací súd v odôvodnení 

skonštatoval „Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v 

súlade s dobrými mravmi; nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého 

účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Za takéto konanie nesie primárne 

zodpovednosť zamestnávateľ, ktorý je povinný vytvoriť na pracovisku také podmienky, aby 

nedochádzalo k šikane jeho zamestnancov, či už vo forme mobbingu alebo bossingu. Ako šikana 

býva označované zneužitie výkonu subjektívneho práva, kedy je výkon práva v skutočnosti iba 

prostriedkom umožňujúcim poškodiť iného účastníka pracovnoprávnych vzťahov. Aj keď je taký 

výkon práva so zákonom formálne súladný, je v skutočnosti výkonom práva len zdanlivým; jeho 

účelom nie je vykonať právo, ale poškodiť iného, lebo osoba konajúca v rozpore s ustálenými 

dobrými mravmi je priamo vedená úmyslom spôsobiť inému účastníkovi ujmu, zatiaľ čo 
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dosiahnutie samotného zmyslu a účelu sledovaného právnou normou ostáva pre neho vedľajšie a 

je z pohľadu konajúcej osoby bez významu (rozsudok NS ČR, sp. zn. 21 Cdo 992/99).“ 
94

 

Ako súd preukázal v konaní, zamestnávateľ nepristupoval ku všetkým zamestnancom rovnako 

a teda konal diskriminačne voči žalobcovi.   Žalobca odpracoval u žalovaného 29 rokov,  pričom 

počas celého obdobia nemal žiadne preukázané problémy s dodržiavaním pracovnej disciplíny. 

Zamestnávateľ pritom nevyužil iné opatrenia voči zamestnancovi v zmysle Zákonníka práce, 

ktoré by splnili účel a viedli k náprave, ale rovno pristúpil k výpovedi po tak dlhej dobe trvania 

pracovného pomeru a evidentne sa zameral na žalobcu, čo je netolerovateľné. Vyhodnocovanie 

dôsledkov z porušovania pracovnej disciplíny nesmie byť  šikanózne. („Prečo práve voči 

mne...?“). „Výkon práva v pracovnoprávnych vzťahoch je akceptovateľný, ak nie je založený na 

tzv. vytipovaní zamestnanca a priam posadnutosti „zbaviť sa ho“ tzv. za každú cenu.  Spôsob 

správania sa žalovaného v procese pred a počas dania výpovede žalobcovi vykazuje znaky 

zneužitia práva. Výpoveď z pracovného pomeru ako výsledok takéhoto konania, hoci naoko 

súladná s objektívnym právom, musí byť preto považovaná za právny úkon urobený v rozpore s 

dobrými mravmi, a teda za právny úkon, ktorému nemožno poskytnúť ochranu.“
95

 

3.6.5. Rozsudok NS SR 4 Cdo 175/2008 

 

 „Diskriminácia“ v Kolektívnej zmluve nebola Najvyšším súdom uznaná na základe 

námietok zamestnávateľa. Zamestnanec (baník) pre chorobu z povolania bol preradený na inú 

prácu, na základe čoho mu vznikol nárok na hmotné zabezpečenie podľa kolektívnej zmluvy, čo 

mu zo strany zamestnávateľa nebolo poskytnuté. Zamestnanec si toto nárokoval súdnou cestou 

a to úspešne. V kolektívnej zmluve, na ktorú sa odvolával, bolo priznané zamestnancom, ktorým 

pre svoj zdravotný stav okrem iného poklesne schopnosť vykonávať svoje prácu, hmotné 

zabezpečenie s odkazom na zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkov v znení zákona 

č. 160/1989 Zb. a na vyhlášku č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení 

pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu. Zamestnávateľ sa v konaní 

bránil. Že ustanovenia kolektívnej zmluvy majú len deklaratórny charakter a keby bod 

kolektívnej zmluvy zakladal osobitný nárok na plnenie, bolo by potrebné predmetnú časť 

kolektívnej zmluvy posúdiť ako neplatnú, z dôvodu rozporu so zákazom diskriminácie 

ustanovenom v Zákonníku práce. Súd však v rozsudku uviedol „Za nenáležitú považuje dovolací 

súd námietku žalovaného v dovolaní, že bod predmetnej kolektívnej zmluvy je neplatný pre jeho 
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rozpor so zásadou diskriminácie zakotvenej v ustanovení § 13 Zákonníka práce. O diskrimináciu 

ide vtedy, ak dochádza k rozdielnemu zaobchádzaniu s jednotlivcami, ktorí sa nachádzajú 

v obdobných situáciách bez objektívneho a rozumného zdôvodnenia.
96

 Predmetom úpravy 

zmluvy je výhodnejšia úprava tých zamestnancov, ktorí stratili vzhľadom na svoj zdravotný stav 

podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánov štátnej správy alebo sociálneho 

zabezpečenia spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo nesmú vykonávať pre ochorenie 

chorobou z povolania alebo pri ohrození touto chorobou alebo dosiahli na pracovisku určenom 

záväzným posudkom  príslušného orgánu hygienickej služby najvyššiu prípustnú expozíciu, 

alebo u ktorých došlo k zmene zamestnania z dôvodov uskutočňovania útlmového programu.“ 

 

3.6.6. Konanie v pracovnoprávnom spore v Košiciach, kde vystupujem ako splnomocnený 

zástupca žalobkyne 

 V konaní pred Okresným súdom v Košiciach zastupujem žalobkyňu, ktorá sa domáha 

určenia, že skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany žalovaného Nemocnica Košice – 

Šaca je neplatné dôvodiac ho okrem iného aj tým, že nástupom nového vedenia v spoločnosti sa 

voči nej stupňovalo šikanózne správanie a bossing a že zo strany vedenia spoločnosti nie je 

spokojnosť s jej prácou, čo sme v žalobe a konaní pred súdom popierali. Súd prvej inštancie však 

žalobu zamietol dôvodiac, že žiadne z námietok žalobkyne nepovažoval za preukázané. 

Žalobkyňa mnou zastúpená podala voči rozhodnutiu prvostupňového súdu odvolanie ku 

Krajskému súdu v Košiciach a  tento rozhodol tak, že vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie 

konanie konštatujúc, že žalobkyňa v odvolaní celkom dôvodne namieta, „že súd prvej inštancie 

vykonané dôkazy vyhodnotil jednostranne a nezhodnotil niektoré kritéria úplne správne.“ 

97
V odvolaní sme tiež namietali, že súd konajúci v prvom stupni nijakým spôsobom nevyužil 

zákonom mu uložené osobitné postavenie, ktoré mu zákonodarca osobitne priznal, po rozsiahlej 

novele občianskeho súdneho poriadku, ktorý nahradil v roku 2015 Civilným sporovým 

poriadkom.  Aj z uvedeného dôvodu Krajský súd vrátil vec na ďalšie konanie, kde bude povinný 

Okresný súd opätovne vec prejednať s prihliadnutím na právny názor Krajského súdu. Ku dňu 

odovzdania rigoróznej práce je zatiaľ vo veci vytýčené druhé pojednávanie v konaní na 

prvostupňovom súde. 
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Praha. C.H.Beck, 2010 
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Záver 

 

 Prečo vnímam diskrimináciu ako jeden z najviac negatívnych javov v pracovnoprávnej 

oblasti? Ako postupovať ak k diskriminácii dochádza? Čo vnímam ako hlavný nedostatok 

v doterajšej praxi? Aj to sú otázky, ktoré som sa snažil zodpovedať si pri spracovaní tejto témy 

rigoróznej práce. Práca je  spracovaná vo veľkej miere so zameraním sa na pojmové znaky 

diskriminácie, ktorú v negatívnom poňatí vnímam ako jav nebezpečný, ktorý sa žiaľ stále na 

pracoviskách (a nielen tam) každodenne vyskytuje, zamestnancom značne znepríjemňuje 

podstatnú časť dňa, kde trávia svoju hlavnú časť života a je rozhodne pre moderné pracovné 

prostredie neprijateľná. 

 Práve na zákonodarcoch a v neposlednom rade na orgánoch, ktoré majú rozhodovaciu 

právomoc a to najmä súdy ale aj ostatné orgány štátu, keďže téma sa dotýka každého z nich, je 

postupovať tak, aby sa zlepšila situácia, ktorá je toho času stále nedostatočne regulovaná, kedy 

súdy tápu a rozhodujú často v neprospech obetí šikany či diskriminácie. V práci som sa snažil 

poukázať aj na to, že veľmi závažné pojmy ako mobbing či bossing a ďalšie závažné formy 

zasahovania do integrity a práv človeka na dôstojnosť, rovnosť a spravodlivosť, stále 

v legislatíve nie sú dostatočne upravené,  nepovažujú sa za diskriminačný znak a nie je možné sa 

dostatočne a efektívne  voči nim brániť, pričom následky môžu byť niekedy až fatálne.  

 Súdy pri rozhodovaní sú neustálené, stále chýba jednoznačná judikatúra, kde by bolo pre 

niektoré prípady explicitne a striktne určené,  ako majú súdy rozhodovať, nehovoriac 

o stále  pomalom rozhodovaní, aj napriek snahe konania zrýchliť v oboch posudzovaných 

krajinách. Pri spracovaní rigoróznej práce som zistil, že diskriminácia je naozaj témou mnohých 

právnych predpisov v Českej republike a na Slovensku  a to síce nie vždy pod pojmom 

diskriminácia, ale ako povinnosť pristupovať ku všetkým rovnako. Najmä Európska únia, ktorej 

právna úprava v tejto práci bola skúmaná a posudzovaná len viac okrajovo, obsahuje bohatú 

právnu úpravu v oblasti diskriminácie a jej zákaz patrí k základným elementom s cieľom 

efektívneho fungovania demokratických krajín, ktorých úlohou je chrániť princípy právneho 

štátu.  

 Veľkú časť práce som venoval vysvetľovaniu hlavných pojmových znakov a teda 

diskriminácii, rovnosti, druhom a formám diskriminácie, ale aj pojmom, ktoré toho času nie sú 

súčasťou legislatívy, ale práve v pracovnoprávnych vzťahoch značnou mierou tieto negatívne 
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ovplyvňujú. Sú to pojmy ako bossing, mobbing, šikana atd., ktoré mám za to, že by si legislatívy 

oboch krajín mali v svojich právnych poriadkoch postupne osvojiť, nakoľko sú nežiaducim 

fenoménom a žiaľ sú vo veľkej miere v súčasnej dobe rozšírené. Tiež pri skúmaní judikatúr som 

zistil, že čo do úrovne Európskej únie, táto judikatúra je zameraná najmä na posudzovanie 

prístupu k zamestnaniu a to z dôvodov možného vzniku diskriminácie z dôvodu pohlavia, veku 

či zdravotného stavu, zatiaľ čo vnútroštátne judikatúry či už v Čechách alebo na Slovensku sú 

zamerané skôr na diskrimináciu, ktorá už vznikla počas existujúceho pracovnoprávneho vzťahu 

a jej následkom došlo k jeho skončeniu.  

 Na úrovni oboch krajín posudzovaných v mojej rigoróznej práci som zistil nedostatok 

v legislatíve v oblasti diskriminácie najmä  čo do kompenzácie v prípade, ak vzniknú nejaké 

následky obetiam, pričom zároveň chýba precizovaná právna úprava, ktorá by zahŕňala mnou 

v rigoróznej práci posudzované pojmy (bossing, mobbing). Napríklad pri posudzovaní inštitútu 

sťažností ako jednej z foriem obrany proti nerovnakému zaobchádzaniu respektíve šikane mi 

chýba väčší dôraz na tento inštitút, nakoľko podľa môjho názoru, ak by sa v tejto fáze vec 

dôsledne u zamestnávateľa preskúmala, nemuselo by často  dôjsť k súdnemu sporu. Preto si 

myslím v prípade, že u zamestnávateľa pôsobí odborová organizácia alebo iná forma zastúpenia 

zamestnancov a zamestnanec, ktorý sa cíti diskriminovaný,  sa obráti na zamestnávateľa, mala 

by byť zákonná povinnosť, sťažnosť prerokovať v prítomnosti sťažovateľa, zástupcov 

zamestnancov a prípadne osôb, ktoré sa šikany dopúšťali.  

 Keďže hlavnou oblasťou, kde práve k diskriminácii dochádza sú pracovnoprávne vzťahy, 

myslím si, že by mala byť viac precizovaná úprava a to na úrovni zákonníka práce či 

antidiskriminačného zákona a jedným z dôvodov neplatného skončenia pracovného pomeru by 

mal byť aj preukázaný dôvod prípadnej šikany, mobbingu, bossingu a podobne.  

 Síce v niektorých judikatúrach som sa stretol aj s odôvodnením konajúceho súdu, že táto 

neželaná forma sa považuje za neprípustnú a má dokonca aj následok neplatnosti skončenia 

pracovného pomeru, nakoľko však nie je explicitne v zákonoch určené, že sa jedná o možné 

dôvody , ktoré boli v rozpore so zákonom, sudcovia teda nie sú nútení to teda aplikovať v súdnej 

praxi. Preto mám za to, a to v oboch posudzovaných krajinách túto veľmi citlivú oblasť 

prehodnocovať a byť aj odvážnejší v právnych formuláciách, ktoré možno navonok vyznievajú 

skôr v prospech zamestnanca a však v skutočnosti je to na prospech oboch strán, keďže hlavným 

cieľom zamestnávateľa by malo byť vytvorenie priaznivého pracovného prostredia, ktorého 

zákonite výsledkom je spokojný zamestnávateľ a spokojný zamestnanec.  
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 Nakoľko som si aj sám prešiel oboma formami  postavenia v zamestnaneckom vzťahu, 

teda postavenie zamestnanca, ktorý bol aj určitú dobu diskriminovaný a v súčasnej dobe ako 

zamestnávateľa a zároveň politika, vnímam veľmi silnú potrebu túto oblasť do budúcna 

prehodnocovať a precíznejšie regulovať. Mojím životným krédom, ktoré som si osvojil je 

myšlienka právnika a filozofa Ulpiána „Čestne žiť, nikomu neškodiť a každému dať, čo mu 

patrí“ vnímam ako stále veľký problém vzťahy na pracoviskách a ich často krát dramatické 

vyústenia v extrémnych prípadoch končiace až samovraždou obetí šikany na pracovisku. Preto aj 

v praktickom živote je pre mňa prioritou vzťahy na pracovisku, ktoré toho času ako štatutár 

vediem viesť v duchu rovnosti, spravodlivosti a možnosti každého zamestnanca vysloviť svoje 

postoje , problémy či názory otvorene a v duchu efektívnej diskusie, čo rozhodne vedie 

k zdravému pracovnému prostrediu a spokojnosti zamestnávateľa aj zamestnanca. 
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Diskriminácia ako negatívny jav v pracovnoprávnych vzťahoch   v Českej 

republike a na Slovensku 

Abstrakt 

 Cieľom rigoróznej práce je podrobne upraviť tak často diskutovanú a vážnu tému 

diskriminácie ako najmä negatívny jav spoločnosti a  upriamiť pozornosť na jednu z kľúčových 

zásad pracovného práva, a to na zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch a podrobnú 

úpravu diskriminačných aspektov  ako v českom právnom poriadku, tak aj v slovenskom,  

v kontexte aj s medzinárodno-právnou úpravou. Diskriminácia v negatívnom ponímaní je jav 

nepriaznivý a pre spoločnosť neprijateľný, počas celého života človeka sa však z rôznych 

dôvodov v spoločnosti vyskytujúci. Demokratické spoločnosti preto neustále prinášajú nové 

spôsoby a možnosti riešení ako javu predchádzať, ako ho eliminovať a odhaľovať. Práca sa 

zameriava okrem podrobnej teoretickej roviny diskriminácie v porovnaní s opačným 

požadovaným a v právnych zásadách hlavným uplatňovaným pojmom – rovnosť,  aj na oblasť 

praktickú spojenú s osobnou skúsenosťou v súdnom konaní, aj poukazujúc na možnosti sa proti 

diskriminácii brániť a tiež na už existujúce rozhodnutia súdov v tejto oblasti a to 

v posudzovaných krajinách ale tiež v rámci Európskej únie.  

 Práca je rozdelená do troch základných častí, kde prvá pojednáva o presnej špecifikácii 

pojmu diskriminácia včítanie jeho delenia podľa ustálených právnych teórií, a to ako vo 

všeobecnosti, tak upriamujúc pozornosť  na pracovnoprávnu oblasť. Je upriamená pozornosť aj 

na princípy rovnosti, podrobné delenie, formy a druhy diskriminácie.  

 Druhá časť je venovaná legislatívno-právnej úprave diskriminácie v českom právnom 

poriadku a na Slovensku s využitím aj výkladov právnych expertov a upriamenie pozornosti aj 

na legislatívu medzinárodnú, ktorá je v mnohých prípadoch pre oba štáty zaväzujúca. 

 Posledná časť pojednáva o konkrétnych doposiaľ právnou teóriou uznávaných formách 

nerovnakého zaobchádzania, ich podrobnejšou kategorizáciou a opisom  a možnostiach obrany 

jednotlivcov postihnutých diskrimináciou pred týmto určite negatívnym javom v demokratickej 

spoločnosti so zameraním na väčšinu spôsobov obrany, ktorá je toho času pre obete 

diskriminácie dostupná s upriamením pozornosti rozhodovaciu prax súdov 

v antidiskriminačných sporoch, so zameraním aj na ustálenú judikatúru, a to v rozhodovacej 

praxi v Českej republike, na Slovensku a v niekoľkých zaujímavých prípadoch Európskeho 

súdneho dvora.  

 

Klúčové slova: diskriminácia, zákaz diskriminácie, mobbing, bossing, šikana, 

zásada rovnakého zaobchádzania, pracovné právo 
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Discrimination as a negative phenomenon in labor relations in the Czech 

Republic and Slovakia 

Abstract 

 The aim of the rigorous thesis is to regulate in detail the often discussed and serious topic 

of discrimination, especially the negative phenomenon of society and to draw attention to one of 

the key principles of labor law, namely the prohibition of discrimination in employment relations 

and detailed regulation of discriminatory aspects in Czech law and in Slovak in the context of 

international law. Discrimination in the negative sense is a phenomenon unfavorable and 

unacceptable to society, but it occurs in society throughout a persons life for various reasons. 

Therefore, democratic societies are constantly bringing new ways and possibilities of solutions to 

prevent, detect and detect the phenomenon. The work focuses not only on the detailed theoretical 

level of discrimination in comparison with the opposite required and in legal principles the main 

applied concept - equality, also on the practical area associated with personal experience in court 

proceedings, also pointing out the possibilities to defend against discrimination and existing 

judgments in in this area, but also within the European Union. 

 The work is divided into three basic parts, where the first deals with the precise 

specification of the concept of discrimination, including its division according to established 

legal theories, both in general and drawing attention to the field of labor law. Attention is also 

paid to the principles of equality, detailed division, forms and types of discrimination. The 

second part is devoted to legislation and complex legal regulation of discrimination in the Czech 

legal system and the Slovak legislative and legal area with the use of interpretations of legal 

experts and attention to international legislation, which is in many cases binding on both 

countries. The last part deals with specific forms of unequal treatment recognized so far by legal 

theory, their more detailed categorization and description and possibilities of defense of 

individuals affected by discrimination against this certain negative phenomenon in a democratic 

society, focusing on most defense methods available at the time for victims of discrimination. 

decision-making practice of courts in anti-discrimination disputes, focusing also on established 

case law, in decision-making practice in the Czech Republic, Slovakia and in several interesting 

cases of the European Court of Justice. 

 

Key words: discrimination, prohibition of discrimination, mobbing, bossing, 

bullying, equal treatment, labor law 


