
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.  
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