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Úvod

Diskriminace  v pracovněprávních vztazích  se  v posledních  dvaceti  letech  stala 

předmětem  mnoha  studií,  úvah  a  debat.  Diskriminace  je  negativním  jevem,  který  provázel 

pracovněprávní vztahy již od dob, kdy započalo jejich formování v moderním slova smyslu. Ve 

společnosti  vždy existovaly tendence zacházet  s určitou kategorií  osob odlišně. Motivy,  které 

vedly  k diskriminaci,  byly  primárně  ekonomickými  nebo  byly  způsobeny  zakořeněnými 

předsudky a společenskými bariérami (typicky u diskriminace z důvodu pohlaví a věku), byť 

nelze  opomenout  ani  postupně  se  formující  pohled  na  vnímání  menšin,  jejichž  ochrana  je 

předmětem  teprve  posledních  desetiletí.  Znakem  vyspělé  společnosti  je  dodržování  zásady 

rovného zacházení. Tato zásada ovšem nemůže být naplněna a dodržována zcela samozřejmě; 

k tomuto je třeba dosažení určitého kulturního stupně společnosti, přičemž v tomto procesu hrají 

podstatnou roli normy, které společnost přijímá a dodržuje. To, že je diskriminace důležitým a 

stále  aktuálním  tématem,  je  do  značné  míry  odrazem  složité  sociální  stratifikace  soudobé 

společnosti. 

Jak ukázal vývoj v posledních deseti letech, vzrůstající ekonomická aktivita neznamenala 

jednoznačně útlum diskriminačních tendencí v pracovněprávních vztazích. S novými možnostmi 

zaměstnávání  a  všeobecným  vzrůstem  zaměstnanosti  také  kvantitativně  rostly  příležitosti 

některých zaměstnavatelů dopouštět se diskriminačního jednání. V této souvislosti by byla jistě 

zajímavá studie o vztahu nabídky pracovních příležitostí a k procentuálnímu zastoupení případů, 

kdy se zaměstnavatelé dopouštějí diskriminace. 

V oblasti  pracovního práva zůstává podstatné,  zda systém existujících norem, které se 

projevují  působením  různých  subjektů,  věnujících  se  primárně  či  okrajově  právy 

diskriminovaných osob a které se projevují možnostmi těchto subjektů vyvíjet v zájmu ochrany 

práv  diskriminovaných  osob  určitou  činnost,  je  systémem  dobře  fungujícím  a  dostačujícím. 

Přitom  nelze  pominout  ani  vzájemné  působení  subjektů  ochrany  proti  diskriminaci  (v 

pracovněprávních vztazích), přesah jejich kompetencí a kontrolu jejich činnosti.

Z tohoto důvodu se má rigorózní práce pokusila ve svém úvodu vymezit  předpoklady 

diskriminačního jednání, spolu s úvahou, jakou roli v diskriminaci zaměstnance hraje to, zda je 

nositelem určitého diskriminačního znaku a zda je tedy „způsobilým objektem diskriminace.“ 

Cílem této kapitoly nebyl popis různých druhů diskriminace v tradičním pojetí,  tedy definice 

diskriminace  přímé  či  nepřímé;  pozitivní  či  negativní,  ale  analýza  důvodů,  proč  se  s takto 

druhovým rozlišením setkáváme (materiální účinek jednání pro zaměstnance; míra škodlivosti 

jednání pro trh práce a pro společnost; ospravedlnitelnost zvýhodňujícího jednání vůči určitým 

skupinám  zaměstnanců).  Současně  bylo  cílem  této  kapitoly  zdůraznit,  že  důsledky 
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diskriminačního jednání mají dopad do různých oblastí práva, přičemž primárním důsledkem je 

jednak  postih  zaměstnavatele,  vyplývající  ze  spáchání  správního  deliktu  a  dále  pak  práva 

zaměstnance, vzniklá soukromoprávním deliktem zaměstnavatele.

Následující kapitola pojednává o potýkání veřejného zájmu na ochraně proti diskriminaci 

a  uplatňování  individuálních  práv  zaměstnanců,  přičemž  tyto  dvě  kategorie  nelze  chápat 

kontradiktorně. 

Kapitola, která se zabývá obecně nástroji ochrany proti diskriminaci předchází kapitole, 

pojednávací o subjektech ochrany, neboť považuji z hlediska účelu a cíle této rigorózní práce za 

„uchopitelnější“,  aby  se  práce  ve  své  následující,  podstatné  části,  věnovala  jednotlivým 

subjektům  ochrany,  s rozborem  nástrojů  ochrany  proti  diskriminaci,  které  dané  subjekty 

realizují.

Činnost subjektů, které se věnují ochraně proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích 

spočívá  buďto  v činnosti  vedoucí  k předcházení  diskriminace  nebo,  v případě  že  již 

k diskriminaci  došlo,  k nápravě  protiprávního  stavu,  a  to  jak  z pohledu  veřejného,  tak 

soukromého práva. Toto téma je předmětem třetí kapitoly této rigorózní práce. 

Podstatná  část  rigorózní  práce  je  zaměřena  na  zkoumání  působení  různých  subjektů 

ochrany proti diskriminaci, a to s ohledem na aktuální stav právních předpisů, které se k jejich 

působnosti vztahují, spolu s úvahami de lege ferenda o tom, jakým způsobem činnost daných 

subjektů – tak, aby znamenala efektivnější ochranu diskriminovaných zaměstnanců, zlepšit. 

Obsahem závěrečné  kapitoly  je  krátký  exkurz  do  právní  úpravy  vybraných zemí  EU 

(Německo, Francie, Polsko) a to zejména ve vztahu k institutu ochránce veřejných práv, jako 

tradičně vnímaného představitele ochrany práv jednotlivců nejen v ČR, ale i v zahraničí.
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1. Předpoklady a následky diskriminačního jednání

1.1. Rovné zacházení a diskriminace

V předpisech  mezinárodního  práva,  práva  Evropské  unie  i  v právní  úpravě  ČR  se 

setkáváme s pojmy nerovné zacházení a diskriminace, přičemž ne vždy je zcela zřejmé, zda lze 

tyto pojmy zaměnit a v kterých případech je možno hovořit o nerovném zacházení a kde se jedná 

o diskriminaci.  Jak bude ukázáno v následujících kapitolách,  jazykový i  systematický výklad 

právních norem nemusí být vždy jednoznačný a v praxi tak mohou vznikat problémy, zda práva, 

přiznávaná diskriminovaným osobám, lze přiznat i osobám, se kterými bylo „pouze“ nerovně 

zacházeno. Dané rozlišení tak má zásadní význam pro hodnocení jednání diskriminující osoby a 

jeho  následky.  Zásadní  roli  tak  budou  hrát  diskriminační  důvody,  jejichž  výčet  se  ovšem 

v různých právních předpisech neshoduje. Povědomí o tom, které důvody jsou chápány (a také 

právně zakotveny) jako diskriminační, bylo především otázkou společenského vývoje, když na 

počátku  antidiskriminační  právní  úpravy  (který  lze  klást  do  období  bezprostředně  po  druhé 

světové válce) byl považován za jediný diskriminační důvod pohlaví a předmětem norem tak 

byla rovnoprávnost mužů a žen. Postupně můžeme sledovat rozšiřování diskriminačních důvodů 

o rasu,  národnost,  náboženské smýšlení,  věk, majetek;  mezi  naposledy přidané diskriminační 

důvody patří sexuální orientace a pohlavní identifikace.

1.1.1.Vymezení pojmů rovné zacházení a diskriminace

Vymezení  pojmu  „rovné  zacházení“  bude  vždy  předcházet  úvaha  o  rovnosti,  jako 

hodnotové kategorii, úzce spjaté s lidskými právy: vzdělání, zdravotní péče, politická participace 

a reprezentace,  i distribuce sociálních dávek, daňové zatížení,  přístup k veřejným podporám.1 

Základní  typologie  pojmu  rovnosti  vychází  ze  základního  rozlišení  rovnosti  formální  a 

materiální,  přičemž  zvláštní  kategorií  rovnosti  materiální  je  rovnost  příležitostí.2 Pokud 

uvažujeme o účelu norem pracovního práva a zvláště práva antidiskriminačního, domnívám se, 

že jejich cílem je přibližování se k rovnosti materiální, neboť jejím obsahem je stejné zacházení 

v okamžiku distribuce určitého statku.3 Ačkoli se v odborné literatuře setkáváme s názorem, že 

rovnost výsledků je nejextrémnější a tím spíše výjimečnou koncepcí rovnosti, nelze podle mého 

1  BOBEK, M.; BOUČKOVÁ, P.; KÜHN, Z.  Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha. Praha: C. H. Beck, 
2007, s. 7

2  BOUČKOVÁ, Pavla; HAVELKOVÁ, Barbara; KOLDINSKÁ, Kristina; KÜHN, Zdeněk; KÜHNOVÁ, Eva; 
WHELANOVÁ, Markéta. Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 8

3  BOUČKOVÁ, HAVELKOVÁ, KOLDINSKÁ, KÜHN, KÜHNOVÁ, WHELANOVÁ, op. cit., 2016, s. 7
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názoru  její  vliv  marginalizovat,  neboť  určitá  míra  redistribuce  bude  ve  společnosti  vždy 

potřebná.4 Rovnost, jako právně teoretický problém předchází pojmu rovné zacházení. Rovnost 

úzce  souvisí  s pojmem  „spravedlnost“,  když  bývá  považována  za  důležitou  podmínku 

spravedlnosti. V této souvislosti je zajímavá úvaha autorů komentáře zákoníku práce5 o tom, že 

„rovnost“ sama nemusí nutně vést ke spravedlnosti, či nemusí být sama spravedlivá; jde o její 

naplnění, které je považováno za spravedlivé. Rovné zacházení se takto jeví jako nedostatečné a 

přichází  tak  zákaz  přímé  a  nepřímé  diskriminace.  Dané  pojetí  vztahu  „rovné  zacházení“  a 

„(ne)diskriminace“  je  tak  odlišné  od  pojetí,  kdy jsou „rovné  zacházení“  a  „nediskriminace“ 

považovány za obsahově totožné pojmy. S tímto pojetím se lze setkat mimo oblast pracovního 

práva, např. v oblasti soutěžního práva a práva veřejných zakázek.6

1.1.2. Pojem rovné zacházení a diskriminace v právních předpisech ČR

Jedním  z témat,  které  je  podle  mého  názoru  důležité  si  uvědomit  při  posuzování 

předpokladů a důsledků diskriminačního jednání v pracovněprávních vztazích, je rozlišení mezi 

nerovným  zacházením  a  diskriminací,  resp.  skutečnost,  že  oba  druhy  protiprávního  jednání 

bývají často v obecném povědomí zaměňovány. Rozlišení obou druhů protiprávního jednání má 

důsledky všude tam, kde se setkáváme s pojmem ochrany proti diskriminaci v pracovněprávních 

vztazích,  kterou  je  třeba  chápat  jako  nerovné  zacházení  pouze  z taxativně  vyjmenovaných 

důvodů. Toto rozlišování má podle mého názoru zásadní význam také pro pochopení významu 

ochrany skupin nositelů diskriminačních znaků (důvodů) u obecné veřejnosti a tím má význam 

pro zlepšení právního povědomí o problematice diskriminace. 

V právních  předpisech  platného  práva  je  formulace  právní  normy,  vztahující  se 

k nerovnému zacházení formulována jako „právo na rovné zacházení“ (ustanovení § 1, § 2 odst. 

1  zákona  č.  198/2009  Sb.,  o  rovném  zacházení  a  o  právních  prostředcích  ochrany  před 

diskriminací  a  o  změně  některých  zákonů  (dále  v této  práci  jen  jako  „ADZ“).  V některých 

ustanoveních ADZ je patrná snaha oba druhy protiprávního jednání odlišit (např. v ustanovení § 

1 odst. 3 ADZ se hovoří o právu fyzické osoby na rovné zacházení a o právu na to, aby nebyla  

diskriminována. V ust. § 2 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále v této práci jen 

jako „ZPr“) je, jako v jediné normě českého práva, vyjádřena definice práva na rovné zacházení 

tak, že se jím rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon nebo přímo 

použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků. Přitom za důvody, které 

4  Srov. BOBEK, BOUČKOVÁ, KÜHN, 2007, op. cit., s. 20
5  BĚLINA, M.; DRÁPAL, L.; a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání, Praha. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 79
6  KOŠŤÁL, Karel; MAREČKOVÁ, Eva. Rovné zacházení či diskriminace ? In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-

01-28]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/rovne-zachazeni-ci-diskriminace-95774.html
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stanoví tento zákon, můžeme systematickým výkladem považovat důvody, uvedené v § 2 odst. 3 

ADZ, které lze také označit jako diskriminační důvody. Domnívám se, že v rovině ADZ se právo 

na rovné zacházení se svým obsahem ztotožňuje a kryje s právem nebýt diskriminován, přičemž 

diskriminační  důvody,  pro  které  může  být  fyzická  osoba  diskriminována,  jsou  taxativně 

vymezeny v ust. § 2 odst. 3 ADZ. Z ustanovení ADZ tedy podle mého názoru vyplývá, že o 

nerovném  zacházení  lze  hovořit  pouze  v souvislosti  s rozlišováním  na  základě  některého 

konkrétního a určitého diskriminačního důvodu. Pokud je s fyzickou osobou jednáno odlišně 

z důvodu,  který  nespadá  pod  diskriminační  důvody,  nejedná  se  tak  o  nerovné  zacházení  a 

diskriminaci. Okruh případů nerovného zacházení je tak zúžen pouze na diskriminační důvody. 

Tímto se ale dostáváme k paradoxu, spočívajícím v tom, že ve výše zmíněném ustanovení § 1 

odst. 3 ADZ se hovoří jednak o právu na rovné zacházení a zvlášť o právu nebýt diskriminován.

V tomto směru lze spatřovat  rozdíl s právní úpravou v ust. § 16 ZPr, který v úvodním 

odstavci zakotvuje povinnost zaměstnavatelů zajistit rovné zacházení (a z toho vyplývající právo 

zaměstnanců  na  rovné  zacházení)  a  v dalších  ustanoveních  §  16  se  zabývá  vymezením 

diskriminace ve smyslu ZPr, přičemž pokud jde o definice základních termínů, vztahujících se 

k diskriminaci, odkazuje v tomto směru na ADZ. Současně odkazuje na ADZ pokud jde o právní 

prostředky ochrany před diskriminací. Z výše uvedeného je zřejmé, že ZPr důsledněji odděluje 

„(ne)rovné zacházení“ a „diskriminaci“,  přičemž diskriminace je chápána jako užší kategorie 

nerovného zacházení, z důvodů, které jsou opět taxativně vyjmenovány. Podobně odkazuje ZPr 

na  úpravu v ADZ pokud jde  o  právní  prostředky  ochrany  před  diskriminací.  V literatuře  se 

můžeme  setkat  s různými  pohledy  na  vymezení  pojmu  (ne)rovné  zacházení a  diskriminace.  

Autoři  komentáře  zákoníku  práce  poukazují  to,  že  podstatou  diskriminace  je  rozlišování 

z určitého  diskriminačního  důvodu a  nejedná  se  tak  o  prostý  opak  rovného  zacházení,  jako 

projev  zásady,  která  ukládá  zaměstnavateli  povinnost  zacházet  rovně  v širokém  rozsahu7. 

Současně se ovšem lze setkat i s názorem, že zásada rovného zacházení bývá charakterizována 

jako  pozitivní  vyjádření  zákazu  diskriminace8 a  v praxi  se  rovněž  vyskytují  i  „syntetická 

hlediska“, podle kterých na jedné straně platí, že ne každé nerovné zacházení můžeme označit za 

diskriminaci, ovšem současně s tím, že současně je diskriminace opakem rovného zacházení.9

Vymezení rovného zacházení a diskriminace  upravuje podobně jako ZPr také zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále v této práci jen jako „ZamZ“), když v ust. § 4 odst. 1 ZamZ 

zakotvuje povinnost vybraných účastníků pracovněprávních zajišťovat rovné zacházení se všemi 

7  BĚLINA , DRÁPAL, a kol. 2019, op. cit. s. 77
8  ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010. s. 47
9  DREXLEROVÁ, J.  Průvodce antidiskriminačním zákonem z hlediska pracovněprávních vztahů.  1. vydání. 

Praha: BMSS, 2009, s. 9
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fyzickými osobami, uplatňujícími právo na zaměstnání. V následujícím odstavci podobně jako 

ZPr zakotvuje i ZamZ zákaz diskriminace s tím, že okruh diskriminačních důvodů se liší, jak je 

pojednáno níže.

Rozlišení  mezi  „nerovným  zacházením“  a  „diskriminací“  zachovává  také  zákon  č. 

349/1999 Sb., Zákon o Veřejném ochránci práv (dále v této práci jen jako „ZVOP“), který v ust. 

§ 1 odst.  5 uvádí,  že Veřejný ochránce práv vykonává působnost ve věcech práva na rovné 

zacházení a ochrany před diskriminací. Současně ovšem v § 21b zák. o VOP vymezuje svou 

činnost  ve  vztahu  k nerovnému  zacházení  tak,  že  přispívá  k  prosazování  práva  na  rovné 

zacházení se všemi osobami pouze z vyjmenovaných diskriminačních důvodů, přičemž pojem 

„diskriminace“,  který  je  dále  v tomto  ustanovení  užit,  lze  vztahovat  pouze  k vyjmenovaným 

diskriminačním důvodům. 

O důslednější odlišení nerovného zacházení a diskriminace se pokouší zákon č. 251/2005 

Sb., o inspekci práce (dále v této práci jen jako „ZiP“),  který ve svém ust. § 11 odst. 1 ZiP 

vymezuje různé skutkové podstaty přestupků, když v ust. § 11 odst. 1) písm. a) ZiP uvádí, že 

fyzická osoba se dopustí  přestupku, pokud nezajistí  rovné zacházení  se všemi zaměstnanci  a 

v ust. § 11 odst. 1) písm. b) ZiP uvádí jako zvláštní způsob jednání, kdy se fyzická osoba dopustí 

přestupku diskriminaci zaměstnance. Větší přehlednosti tomuto ustanovení ovšem nepřispívá to, 

že u diskriminace podle písm. b) výše citovaného ustanovení odkazuje na celé ust. § 16 ZPr, aniž 

by se pokoušelo v rámci § 16 ZiP odišit jednak nerovné zacházení a jednak diskriminaci.

1.2. Protiprávní jednání diskriminující osoby 

1.2.1.Obecně k jednání zaměstnavatele

Jednání,  které  v obecném slova  smyslu  označujeme za diskriminační,  může a  nemusí 

naplňovat  znaky,  uvedené v normách  příslušných  právních  předpisů.  Některé  projevy 

zaměstnavatelů,  ač společensky nepřijatelné,  nejsou nerovným zacházením nebo diskriminací. 

Tento závěr ale neplatí bezvýhradně, neboť je třeba počítat s výkladem norem, resp. jaké jednání 

je možné daným právním předpisům subsumovat jako jednání diskriminační ve smyslu zákona. 

V tomto směru hraje významnou roli rozlišení přístupů přirozenoprávní teorie a pozitivněprávní, 

reprezentované R.Dworkinem a H.L.Hartem. Důležitým prvkem ve sporu právního pozitivisty 

Harta s přirozenoprávním pojetím Dworkina je to,  zda soudce v obtížných případech vychází 

z norem morálních, které jsou považovány za mimoprávní (Hart) či zda shledává konkrétní již 

existující morální normy, které jsou součástí práva (Dworkin)10. 

10  DOLEJŠOVÁ, KABELOVÁ, K. Zákaz diskriminace jako právní problém v judikatuře Evropského soudu pro  
lidská práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko. 2012. s. 17

12



Pro  ochranu  proti  diskriminaci  je  typické,  že  byla  dlouhodobě  předmětem  norem 

především  veřejného,  resp.  ústavního  práva.  Zákaz  diskriminace  se  tedy  týkal  vertikálních 

právních  vztahů,  což  představovalo  omezení  při  uplatňování  práv  diskriminovaných 

zaměstnanců.  Normy  ústavního  práva  tak  nebylo  možno  ve  vztahu  mezi  zaměstnanci  a 

zaměstnavateli použít a není možné použít dosud, a to v souladu se zásadou odmítnutí přímé 

aplikovatelnosti  zákazu  diskriminace  v horizontálních  právních  vztazích  což  je  v souladu  s 

názorem Michala Bobka, který v publikaci Rovnost a diskriminace uvádí, že „odmítnutí přímé 

aplikovatelnosti  ústavních  práv  v horizontálních  vztazích  vychází  z přesvědčení,  že  základní 

práva omezují pouze stát/veřejnou moc a nikoho dalšího“11. 

 V souladu s touto zásadou tak pro zaměstnavatele  z norem ústavního práva nemohou 

vyplývat  žádná  závazná  pravidla  chování.  Bude  však  na  soudcích,  rozhodujících  konkrétní 

diskriminační spor, aby se blíže zabývali  jak základní práva, vyjádřená v normách Ústavního 

pořádku  ČR,  ovlivnila  možný  význam  norem,  v právních  předpisech  vztahujících  se 

k diskriminaci (např. bude posuzováno, jak je třeba ve vztahu k čl. 28 Listiny základních práv a 

svobod, zaručující každému  právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky, ze kterého by v případě přímé aplikovatelnosti v horizontálních vztazích vyplývala 

přímá  povinnost  zaměstnavatele  poskytnout  každému  spravedlivou  odměnu  a  uspokojivé 

pracovní podmínky posoudit ustanovení § 110 odst. 1 ZPr, podle kterého náleží za stejnou práci 

nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat 

nebo odměna z dohody).  V daném  případě  tak  bude  předmětem  posuzování  jednání 

zaměstnavatele,  který  při  rozhodování  o  mzdě  konkrétního  zaměstnance  srovnává ve  vztahu 

k ostatním  zaměstnancům  jím  vykonávanou  práci  a  hodnotu  jeho  práce.  Uplatnění  tohoto 

způsobu  posuzování  jednání  zaměstnavatele  tak  bude  představovat  nepřímou  horizontální 

aplikaci norem ústavního práva a soudci aplikující občanskoprávní spory tak musí vzít v potaz 

též ústavní zákaz diskriminace12

Jak  už  bylo  zmíněno  výše,  při  porovnání  zásady  rovného  zacházení  a  zákazu 

diskriminace,  je  třeba  vnímat  rozdíl,  kdy  příkaz  zacházet  rovně  je  širší  a netýká  se  pouze 

rozlišování  ze  zakázaných  diskriminačních  znaků13,  ale  o  rozdílný  přístup  k zaměstnancům 

v oblastech, vyjmenovaných v ust. § 16 odst. 1 ZPr.

Smysl a účel právní antidiskriminační právní úpravy lze mj. spatřovat ve vzájemném a 

logickém vztahu vymezení subjektivních práv a právních povinností a jím odpovídající právní 

odpovědnosti.  Na  druhé  straně  nejsou  právní  povinnosti  zaměstnavatele  ve  všech  částech 

11  BOBEK, BOUČKOVÁ, KÜHN, 2007, op. cit., s. 117
12  BOBEK, BOUČKOVÁ, KÜHN, 2007, op. cit., s. 119
13  BĚLINA , DRÁPAL, a kol., 2019, op. cit. s. 77
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ustanovení  právních předpisů jednoznačně formulovány jako povinnost zaměstnavatele  (takto 

výslovně je formulována jen povinnost rovného zacházení podle § 16 odst. 1 ZPr), ale častěji se 

jedná o stanovení zákazu či stanovení legality jen za splnění určitého předpokladu) a nesplnění 

povinnosti zaměstnavatele tak bude třeba vyvozovat z existence opaku určité skutečnosti.

1.2.2.Formy protiprávního jednání

Rozlišení  projevů  diskriminace  je  předmětem  Směrnice  Rady  2000/78/ES  ze  dne 

27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 

(dále  jen  „Směrnice  Rady  2000/78/ES“),  která  v čl.  2  obsahuje  definici  přímé  a  nepřímé 

diskriminace; dále definici  obtěžování a vymezení pozitivní diskriminace.  Pokud jde o oblast 

vztahů,  ve  kterých  může  zaměstnanec  vystupovat,  směrnice  se  potýká  s určitou  pojmovou 

nejednotností.14Domnívám  se  ovšem,  že  toto  dělení  nezohledňuje  veškeré  aspekty  jednání 

zaměstnavatele. 

Obecně,  z hlediska  právní  teorie  je  možné  posuzovat  vůli  zaměstnavatele  a  v tomto 

smyslu diskriminační jednání dělit na jednání vědomé, tedy aktivní jednání a jednání, spočívající 

v opomenutí. Kromě projevené vůle ovšem zákon upravuje i situace, resp. zakazuje jednání, kdy 

zaměstnavatel chybně usuzuje na přítomnost určitého diskriminačního znaku, který se ovšem u 

zaměstnance  nevyskytuje  a  přes  tuto  skutečnost  zachází  z tohoto  domnělého  důvodu  se 

zaměstnavatelem rozdílně.  Jak ve své poslední  judikatuře  ovšem vyjádřil  Nejvyšší  soud ČR, 

opomenutí  nelze  spatřovat  v případě,  kde  se  zaměstnavatel  objektivně  nemohl  seznámit 

s důvodem, který je diskriminační a pro který by např. byl povinen přijmout přiměřená opatření 

podle § 3 odst. 2 ADZ.15

Základním způsobem dělení diskriminačního jednání je rozlišení podle toho, zda jednání 

směřuje přímo ke konkrétnímu zaměstnanci, z důvodů, vyjmenovaných v zákoně (diskriminace 

přímá) či zda spočívá v působení neutrálního ustanovení, které se v konečném důsledku dotkne 

sféry diskriminovaného zaměstnance (diskriminace nepřímá), opět z důvodu vyjmenovaného v 

zákoně. Pro obě kategorie platí, že jednání může představovat i opomenutí. Zaměstnavatel tak 

může činit  v individuálním případě,  kdy je  rozdílné  zacházení  se  zaměstnancem motivováno 

přímo a výlučně diskriminačními znaky16 nebo neadresně, kolektivně, prostřednictvím zdánlivě 

neutrálního ustanovení. Typickým projevem v prvním případě bude zjevná diskriminace, jak je 

také  některými  autory  přímá  diskriminace  nazývána17.  K  přímé  diskriminaci může  dojít  již 

14  BOBEK, BOUČKOVÁ, KÜHN, 2007, op. cit., s. 145
15  Rozsudek Nejvyyšího soudu ČR ze dne 8.12.2020, sp. zn. 21 Cdo 1844/2020

16  BĚLINA , DRÁPAL, a kol., 2019, op.cit. 
17  ŠTANGOVÁ, 2010, op. cit., s. 50
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tvrzením zaměstnavatele, že zaměstnanci bude z diskriminačních důvodů odepřen benefit, který 

by  jinak  měl  šanci  získat.  Tento  závěr  platí  za  předpokladu,  že  lze  rozumně  očekávat,  že 

zaměstnavatel bude v souladu se svým vyjádřením postupovat a zároveň tvrzení zaměstnavatele 

může ovlivnit chování nositelů daného diskriminačního důvodu tak, že zaměstnance odradí od 

usilování o získání daného plnění.18

Směrnice Rady 2000/78/ES i  úprava v ust.  § 2 ADZ uvádí  ve svých definicích méně 

příznivé zacházení  s jinou osobou, ve srovnatelné situaci  a z důvodů, diskriminačních znaků, 

jejímž nositelem je diskriminovaná osoba. Diskriminaci přímou můžeme vymezit jako rozdílné 

zacházení  ze  strany  zaměstnavatele,  které  je  motivováno  přímo  a výlučně  diskriminačními 

znaky19,  zatímco  u  diskriminace  nepřímé  je  mnohem  obtížnější  nalézt  motiv,  neboť  jejím 

prostředkem obvykle  bývá  zdánlivě  neutrální  opatření  zaměstnavatele,  resp.  slovy  Směrnice 

Rady  2000/78/ES  i  ust.  §  2  ADZ  neutrální  ustanovení,  kritérium  nebo  zvyklost  (praxe). 

V některých případech budou zaměstnavatelé  dokonce vytvářet  uměle  podmínky pro to,  aby 

mohli  jednodušeji  odůvodnit  nerovné  zacházení  a  zastřít  jednání  z určitého  diskriminačního 

důvodu. Tímto jednáním se zabýval Veřejný ochránce práv v případě zaměstnankyně organizace, 

která  byla  příjemcem  finanční  podpory  Grantové  agentury  ČR  na  realizaci  projektu.  Tato 

organizace odmítla již udělenou grantovou podporu přijmout a neumožnila zaměstnankyni, která 

byla autorkou či spoluautorkou projektu a měla být zároveň i jeho řešitelkou/spoluřešitelkou, na 

něm  pracovat  s  odůvodněním,  že  zaměstnankyně  čerpá  rodičovskou  dovolenou,  a  bez 

racionálního důvodu tak zpochybnila její schopnost projekt realizovat, aniž se zabývala různými 

možnostmi  a  formami  práce  na  projektu.  V tomto  případě  byla  Veřejným  ochráncem  práv 

zjištěna  přímá  diskriminace  z  důvodu  pohlaví  (mateřství).20 Zvýšené  požadavky  na  jednání 

zaměstnavatele je kladeno v případě jednání se zdravotně postiženými osobami, což se odráží jak 

v ustanoveních Směrnice Rady 2000/78/ES, tak v ust. § 3 odst. 2 ADZ, jejímž předmětem je 

speciální forma nepřímé diskriminace v případech, kdy zaměstnavatel odmítne nebo opomene 

přijmout speciální opatření ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. Kategorie osob se 

zdravotním postižením je současně skupinou, na kterou se vztahují pozitivní opatření k podpoře 

zaměstnávání, tedy tzv. afirmativní akce. Jedná se tak o druhou, hlavní skupinu případů pozitivní 

diskriminace (vedle případů pozitivní diskriminace s prvkem opodstatněnosti,  který je popsán 

níže),  spočívající  ve  vyvažování  nevýhod,  které  vyplývají  z příslušnosti  ke  skupině,  nesoucí 

určitý diskriminační znak.

18  Rozhodnutí VOP sp. zn. 2569/2016/VOP ze dne 16.4.2017, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
19  BĚLINA , DRÁPAL, a kol., 2019, op. cit. s. 79
20  Rozhodnutí VOP sp. zn. 7930/2014/VOP ze dne 16.7.2015, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
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U osob se zdravotním postižením platí,  že  jde  o specifické  skupiny osob,  které  jsou 

věnována  především  ustanovení   §  3  ADZ,  přičemž  ochranná  opatření  vůči  zdravotně 

postiženým jsou v ZPr roztříštěná a jde především o plnění povinností zaměstnavatele, u kterých 

lze  v některých  případech  jasněji  usuzovat  na  pozitivní  opatření21.  V jiných  případech  takto 

s určitostí  usuzovat  nelze22,  jde  tedy o  vyvažování  nevýhod na  trhu  práce,  která  neplyne  ze 

zdravotní  poruchy,  ale  z uměle  vystavených  překážek,  které  společnost  staví  do  cesty 

pracovnímu  uplatnění  těchto  osob.23 Zvýšené  požadavky  na  organizaci  zaměstnavatele  se 

projevují rovněž v rozhodovací praxi Veřejného ochránce práv, ze které vyplývá požadavek na 

zaměstnavatele pro splnění povinnosti podle § 3 odst. 2 ADZ zajistit, aby tuto povinnost splnily 

všechny  jeho  organizační  složky.  Za  splnění  této  povinnosti  zaměstnavatele  přitom  nelze 

považovat, pokud zaměstnanci vyhoví pouze ta organizační složka, do které je zařazen, aniž tak 

zároveň učiní i organizační složka, do níž má být přeřazen24. 

Dalším  dělícím  kritériem  je  záměr  zaměstnavatele  ve  vztahu  ke  konečné  situaci 

zaměstnance.  Jedná  se  o  materiální  účinek  jednání  ve  vztahu  k cílové  skupině,  vůči  které 

zaměstnavatel směřuje opatření. Právní úprava v ZPr a ADZ tak dělí protiprávní, diskriminační 

jednání  do  dvou  hlavních  větví,  přičemž  dané  dělení  souvisí  se  záměrem,  motivem 

zaměstnavatele  určitou  skupinu  zvýhodnit  –  v tomto  případě  se  bude  jednat  o  zvýhodňující 

jednání, u kterého chybí opodstatněnost v podobě podstatného požadavku, nezbytného pro výkon 

práce, což vede k diskriminaci jiné skupiny zaměstnavatelů. Druhou, základní formou je naopak 

primární cíl znevýhodnit určitého zaměstnance, či skupinu zaměstnanců. Zvýhodňující jednání, u 

kterého chybí  prvek opodstatněnosti,  je  v konečném důsledku nepřímou diskriminací,  byť se 

může týkat i individuálně určeného zaměstnance. V rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR se 

můžeme setkat s vymezením předpokladů pro požadavek, nezbytný pro výkon práce a to tak, že 

„je-li pro to věcný důvod představující ve srovnání s jinými zaměstnanci určitou konkurenční 

výhodu,  popřípadě,  že  by  rozdílné  zacházení  bylo  podstatným  požadavkem  nezbytným  pro 

výkon  práce“25 Dané  rozhodnutí  se  týkalo  stanovení  rozdílné  výše  nástupních  mezd  u 

zaměstnavatele, kteří zahájili pracovní poměr ve stejný den. V tomto případě Nejvyšší soud ČR 

akcentoval  další  skutečnosti  vyjadřující  hodnotu  práce  zaměstnance,  jako  je  vzdělání,  délka 

praxe,  zkušenosti,  spolehlivost  apod.,  které  teprve  ve  svém souhrnu  umožní  ohodnotit  jeho 

21  Umožnění dodatkové dovolené podle § 215 odst. 4) písm. e) ZPr
22  Povinnost zaměstnavatele zajistit technické podmínky na pracovišti podle § 103 odst. 5 ZPr (úprava pracovišť, 

vyhrazování pracovních míst, zaškolení nebo zaučení těchto zaměstnanců )
23  ŠTURMA, Pavel; ŽÁKOVSKÁ, Karolina a kol. Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv. Praha: 

Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2014 s. 43
24  Rozhodnutí VOP sp. zn. 7571/2017/VOP ze dne 21.1.2019, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
25  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6.8.2015, sp. zn. 21 Cdo 3976/2013
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postavení  na  trhu  práce  obecně  a  jeho  přínos  pro  zaměstnavatele.26 Zbývá  dodat,  že  dané 

rozhodnutí  se  vztahovalo  na  nerovné  zacházení  podle  §  16  odst.  1  ZPr  a  v rozhodování 

zaměstnavatele chyběl diskriminační důvod, uvedený v § 16 odst. 2 ZPr; přesto Nejvyšší soud 

ČR  tuto  skutečnost  ve  svém  rozhodnutí  neakcentoval  a  domnívám  se  tedy,  že  předmětné 

rozhodnutí  bude možno použít i  v případech, kdy tvrzeným důvodem pro odlišně stanovenou 

výši mzdy bude některý z diskriminačních důvodů. 

Dalším dělícím kritériem je to, zda působí individuálně, vůči jednomu zaměstnanci nebo 

zda  se dotýká  blíže  neurčeného  počtu  zaměstnanců,  jak  bývá časté  u  nepřímé  diskriminace. 

Ačkoli je jednání vůči konkrétnímu zaměstnanci vždy „viditelnější“ a to již z toho důvodu, že se 

jedná o typický případ diskriminace,  který bývá konkrétním žalobcem uplatněn v konkrétním 

soudním  sporu  a  ustanovení  §  2  odst.  3  ADZ  tento  způsob  jednání  definuje  jako  přímou 

diskriminaci, za společensky závaznější způsob diskriminačního jednání považuji situaci, kdy si 

zaměstnavatel  předem  „pojišťuje“  to,  že  se  zaměstnancem  nestane  osoba,  nesoucí  určitý 

diskriminační znak (příkladem tohoto jednání je diskriminace v pracovní inzerci) nebo zamýšlí u 

současných zaměstnanců řešit situaci zavedením určitého opatření (ve formě vnitřního předpisu), 

které je formulováno zdánlivě neutrálně (bez zjevného zvýhodnění či poškození určité skupiny 

zaměstnanců),  ale  v konečném důsledku  vede  ke  znevýhodnění  určité  skupiny  a  to  opět  za 

předpokladu, že se nejedná o zákonem umožněný způsob z důvodů, které uvádí poslední věta 

ust. § 3 odst. 1 ADZ. Závažnost tohoto způsobu diskriminačního jednání spatřuji jednak v tom, 

že  se  dopadá  na  větší  okruh  potenciálně  diskriminovaných  osob;  pokud  jsou  motivy 

zaměstnavatele  ekonomické,  má  možnost  svým  jednáním  dosáhnout  většího,  neoprávněně 

vygenerovaného  zisku  a  současně  je  pro  tento  typ  diskriminace  typická  určitá  složitější 

„uchopitelnost“ při ochraně práv dotčených osob. S tímto problémem také úzce souvisí současné 

snahy o novelizaci  ust.  §  11 ADZ, jejímž  výsledkem by mělo  být  zakotvení  právní  úpravy 

podávání  žalob ve veřejném zájmu neziskovými organizacemi27 V některých případech může 

diskriminační  jednání  zaměstnavatele  spočívat  i  v učinění  veřejného  prohlášení;  projev 

zaměstnavatele tak nemusí mít podobu inzerce, tedy bezprostřední učinění nabídky na pracovní 

pozici. K tomuto závěru dospěl rovněž VOP, když  dovodil, že diskriminaci z důvodu pohlaví 

představuje i veřejné prohlášení o tom, že zaměstnavatel na danou pozici nezaměstná muže, nebo 

26 Diskriminace zaměstnance. In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-28]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/  soudni  -rozhodnuti/diskriminace-zamestnance-97199.html  
27  Důvodová zpráva k návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zák.č. 198/2009 Sb., antidiskriminační 

zákona ze dne 13.3.2019, s. 10
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sdělení, že preferuje ženy. Prohlášení může odradit uchazeče o zaměstnání, a působit tak jako 

překážka při uplatnění jejich práva na zaměstnání.28

Diskriminační  jednání  může  směřovat  pouze  ve  vztahu  k objektu  diskriminace 

(diskriminace přímá a nepřímá; specifické projevy v podobě obtěžování, sexuálního obtěžování, 

pronásledování) nebo jednání směřuje ke třetí osobě a to ve formě pokynu nebo navádění, jako 

specifické  formě diskriminace.  V případě  obtěžování  jde  např.  o  nepříjemné  dotazy  ohledně 

rodinného života, partnera, plánování rodiny a to za předpokladu, že dosáhnou určité intenzity. 

Dalším  předpokladem  pro  naplnění  znaků  diskriminačního  jednání  je  to,  že  kladené  dotazy 

vedou ke snížení důstojnosti uchazeče a vytvoření kvalifikovaného nepříznivého, zastrašujícího, 

nepřátelského  prostředí29 nebo  tehdy,  pokud  by  zodpovězené  dotazů  dle  subjektivního, 

diskriminačního  pohledu  zaměstnavatele  mohlo  být  vnímáno  jako  podmínka  pro  rozhodnutí 

o přijetí do pracovního poměru. Pro naplnění diskriminačního jednání je opět důležité, aby se 

kladené dotazy vztahovaly k určitému diskriminačnímu znaku, který je uveden v ust. § 16 Pro 

obtěžování je typické, že může dojít k diskriminačnímu jednání, aniž by se postižený jedinec 

v daném  okamžiku  určitým  diskriminačním  znakem  vyznačoval.  Sexuální  obtěžování  bylo 

předmětem rozhodovací praxe Veřejného ochránce práv, který se jím zabýval v případě poměrně 

dlouhodobého sexuálního obtěžování po dobu pěti let, ke kterému docházelo vůči zaměstnankyni 

(advokátní  koncipientce)  s tím,  že  v daném případě  byla  Veřejným  ochráncem  diskriminace 

zjištěna. Veřejný ochránce práv ve svém rozhodnutí zdůraznil, že o sexuální obtěžování se jedná 

pouze tehdy, jsou-li současně naplněny tři znaky chování zaměstnavatele: nevhodnost; intenzita, 

dosahující  do  důstojnosti  člověka  a  sexuální  podtext.  Současně  Veřejný  ochránce  práv 

zdůrazňuje  také  naplnění  subjektivní  stránky  –  tedy  zda  domnělá  oběť  určité  jednání  jako 

pokořující  prožívala,  přičemž na tento stav lze usuzovat především z chování diskriminované 

osoby  a  reakcí  na  namítané  jednání.30 Veřejný  ochránce  práv  se  zabýval  rovněž 

pronásledováním,  a  to  v návaznosti  na  diskriminaci  formou  sexuálního  obtěžování.  V tomto 

případě  zaměstnanec,  který  se  sám  dopouštěl  diskriminace  ve  formě  sexuálního  obtěžování 

ukončil  při  výkonu funkce  statutárního  orgánu zaměstnavatele  s obětí  diskriminace  pracovní 

poměr.31 V jiných případech se zaměstnavatel může dopustit „odvozené diskriminace“ ve formě 

pronásledování  tím,  že  postihuje  zaměstnance  za  to,  že  uplatnil  své  nároky,  vyplývající 

z antidiskriminačního práva. 

28  Rozhodnutí VOP sp. zn. 264/2011/VOP ze dne 25.7.2012, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
29  BOBEK, BOUČKOVÁ, 2007, op. cit., s. 149
30  Rozhodnutí VOP sp. zn. 7571/2017/VOP ze dne 21.1.2019, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
31  Rozhodnutí VOP sp. zn. 250/2012/DIS ze dne 21.3.2013, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
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Jiný  způsob dělení  diskriminačního  jednání  může  být  založen  na  posuzování  motivů 

zaměstnavatele  pro  uplatnění  odlišného  přístupu  k zaměstnancům  a  to  motivy  ekonomické; 

společenské a sociální, kam lze řadit také kulturní odlišnosti, resp. hostilita vůči určité skupině 

obyvatel. V České republice bohužel chybí podrobnější analýza na toto téma.

Dalším způsob dělení diskriminačního jednání může přihlédnout k charakteru újmy, která 

je postiženému zaměstnanci způsobena. Ve většině případů bude újmu zaměstnance představovat 

neodůvodněně nižší či ušlý výdělek; v některých případech půjde o horší pracovní podmínky 

v podobě pracovního zázemí (prostory pro převlékání a hygienu);  v praxi budou ovšem časté 

případy, kdy se jednání zaměstnavatele  dotkne osobnostních práv zaměstnance.  Na rozdíl od 

předchozích  způsobů  diskriminačního  jednání  v tomto  případě  nelze  jednoznačně  dospět 

k závěru,  že  díky  nerovnému  zacházení  určitá  skupina  zaměstnanců  požívá  neodůvodněně 

lepšího postavení. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou formu nepříznivého jednání vůči 

zaměstnancům, je upravena v ust. § 2 odst. 1 ADZ s výslovným uvedením, že se, vedle „klasické 

diskriminace“ za diskriminaci považuji i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci.

Z hlediska intenzity diskriminačního jednání u jednotlivce, resp. četnosti diskriminačních 

důvodů  v jednom  okamžiku  můžeme  rozlišovat  mezi  diskriminací  prostou,  singulární  a 

diskriminací  vícenásobnou  (jinde  uváděno  jako  diskriminace  několikanásobná).  Nejedná  se 

vlastně  o  zvláštní  druh  jednání  zaměstnavatele,  ale  pouze  o  působení  více  diskriminačních 

důvodů u téhož zaměstnance, ve stejném čase. Pojem vícenásobné diskriminace není omezen 

pouze  na  teoretické  diskuse,  ale  je  rovněž  předmětem  právní  úpravy  Evropské  unie.32 

Vícenásobnou diskriminaci můžeme dále rozlišovat na složenou (compound discrimination) a 

průsečíkovou diskriminaci (intersectional discrimination)33. Předpokladem vícenásobné, složené 

diskriminace je motiv diskriminující osoby, znevýhodnit diskriminovaného zaměstnance z více 

důvodů, které  si  zaměstnavatel  v okamžiku svého jednání  uvědomuje.  Z hlediska dokazování 

v případném  soudním  řízení  se  bude  jednat  o  jednodušší  případ  než  u  tzv.  průsečíkové 

diskriminace. V tomto případě další diskriminační důvod vyplyne teprve při analýze prvotního 

důvodu a na průsečíkovou diskriminaci  bude možno usuzovat  např.  tehdy,  pokud se prvotní 

diskriminační důvod současně vyskytuje nápadně často spolu s dalším diskriminačním důvodem.

32  Čl. 14 Směrnice Rady č. 2000/43/ES
33  BOUČKOVÁ, HAVELKOVÁ, KOLDINSKÁ, KÜHN, KÜHNOVÁ, WHELANOVÁ, op. cit., 2016, s. 130
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1.3. Následky protiprávního jednání

Protiprávním jednání  zaměstnavatele se promítá jak do sféry zaměstnance (dochází ke 

vzniku osobnostních  nároků,  případně také  ke vzniku práva  na  náhradu škody),  ale  také do 

veřejnoprávní  sféry,  čímž se v pracovním právu projevuje prolínání  veřejného a soukromého 

práva,  které  lze  chápat  také  jako  jev,  typický  pro  moderní  společnost.34 Zatímco  pro 

zaměstnavatele  bude  působení  veřejnoprávních  norem  znamenat  často  závažnější  důsledky 

(hrozba  v podobě  pokuty  ve  správním  řízení),  pro  diskriminovaného  zaměstnance  působení 

norem veřejného práva nebude vždy znamenat přímý dopad na jeho postavení. Jak jsem popsal 

v příslušné  kapitole,  která  se  týká  činnosti  orgánů  inspekce  práce,  zaměstnanci  nejsou  ve 

správním řízení,  které  je  vedeno  pouze  se  zaměstnavatelem,  jako  účastníkem  tohoto  řízení, 

přiznána taková práva, jejichž obsah lze srovnat s postavením poškozeného v trestním řízení. 

1.3.1.Porušení předpisů veřejného práva

Jak  bylo  uvedeno  výše,  porušení  zásady  rovného  zacházení  a  porušení  zákazu 

diskriminace  představuje  významné  porušení  povinností  zaměstnavatele,  vyplývajících 

z obecných ustanovení ZPr. 

Předpokladem  pro  porušení  norem  podle  §  11  a  24  ZiP  je  jednání  fyzické  osoby 

(přestupek)  nebo  jednání  právnické  či  fyzické  osoby  podnikající  (správní  delikt),  přičemž 

protiprávního  jednání  se  dopustí  alternativně  buďto  tím,  že  nezajistí  rovné  zacházení,  nebo 

diskriminuje  zaměstnance,  s odkazem  na  ust.  §  16  ZPr,  nebo  postihne  nebo  znevýhodní 

zaměstnance  tím,  že  se  zákonným způsobem domáhal  svých práv a  nároků nebo se dopustí 

přestupku také tím, že neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců 

jeho stížnost. Skutkové podstaty jsou při srovnání ustanovení § 11 a § 24 Zip zcela totožné. 

Podle názoru autorů komentáře ZiP je předpokladem pro to, aby došlo ke spáchání přestupku 

nebo  správního  deliktu  postavení  diskriminované  osoby  jako  zaměstnance,  v rámci  již 

uzavřeného pracovního poměru a nemůže se tak jednat o uchazeče o zaměstnání35. Pro dovození 

odpovědnosti  zaměstnavatele  je  ovšem  třeba  přihlédnout  také  k obecným  předpokladům  za 

spáchání přestupku podle ust. § 15 zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich  (dále  v této  práci  jen  jako  „ZPř“),  přičemž  pro  protiprávní  jednání  zaměstnavatele  je 

rozhodující zavinění ve formě nedbalosti.  Je patrné, že zákon postihuje diskriminační jednání 

v širším slova smyslu, přičemž za přestupek považuje také případ, kdy zaměstnavatel neprojedná 

se  zaměstnancem  nebo  na  jeho  žádost  s odborovou  organizací  stížnost  na  výkon  práv  a 

34  Nález Ústavního soudu ze dne 1. prosince 1998 sp. zn. I. ÚS 41/98
35  STÁDNÍK, J.; KIELER, P.; ŠTEFKO, M.  Zákon o inspekci práce. Komentář.  Praha: Wolters Kluwer, a.s. 

2016. s. 111 
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povinností vyplývajících z pracovního vztahu. Vzhledem k tomu, že je tato naposledy zmíněná 

skutková podstata zařazena v ZiP pouze u přestupků na úseku rovného zacházení, je otázkou, zda 

se vztahuje pouze na okruh stížností, související s nerovným zacházením a diskriminací, nebo 

zda lze podle tohoto ustanovení postihovat také neprojednání stížností, týkající se výkonu práv a 

povinností z jiných oblastí pracovněprávních vztahů. S ohledem na zvláštní zájem na ochraně 

společnosti  před diskriminací se domnívám, že k naplnění skutkové podstaty přestupku podle 

ust. § 11 odst. 1 písm. d) ZiP a správního deliktu podle § 24 odst. 1 písm. d) ZiP bude třeba, aby  

došlo k neprojednání stížnosti, týkající se diskriminace.

Porušení povinností zaměstnavatele je zákonným důvodem, pro který by měly již bez 

dalšího a z úřední povinnosti  vykonávat činnost orgány inspekce práce. V případě,  že orgány 

inspekce  práce  na  základě  provedené  kontroly  shledají  skutečnosti,  svědčící  o  porušení 

povinností zaměstnavatele, je zahájeno správní řízení o přestupku na úseku rovného zacházení 

dle § 11 nebo § 24 ZiP, podle kterého lze zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 1 mio Kč, 

přičemž  v méně  závažných  případech  lze,  v souladu  s ust.  §  45  ZPř,  uložit  napomenutí. 

Skutková podstata  přestupku na  úseku rovného zacházení  je  formulována tak,  že  její  znaky 

spočívají  v nesplnění  povinností  zaměstnavatele,  formulovaných  v ust.  §  16  odst.  1,  2  ZPr. 

Zákon o inspekci práce rozlišuje mezi protiprávním jednáním zaměstnavatele – fyzické osoby, 

který  bude  odpovědný  podle  ust.  §  11  ZiP  a  jednáním  fyzické  osoby,  která  se  za  účelem 

posuzování  odpovědnosti  právnické  osoby  považuje  za  osobu,  jejíž  jednání  je  přičitatelné 

právnické osobě a která porušila právní povinnost, uloženou právnické osobě a to při činnosti 

právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické 

osoby.36 V této  souvislosti  je  zřejmé,  že  se  praxi  vyskytne  řada  případů,  kdy  se  bude 

zaměstnavatel  (právnická  osoba)  distancovat  od  diskriminačního  jednání  svého zaměstnance. 

K této otázce se opakovaně vyjadřoval ve svých rozhodnutích rovněž Nejvyšší správní soud při 

posuzování možného excesivního jednání zaměstnanců.37

1.3.2.Soukromoprávní delikt a individuální nároky diskriminované osoby

Pod pojmem soukromoprávní delikt rozumíme protiprávní jednání zaměstnavatele, které 

je způsobilé vyvolat právní účinky v podobě různorodých, individuálních nároků zaměstnance. 

Situace, kdy zaměstnavatel poruší svou povinnost zajistit rovné zacházení či se dopustí zakázané 

36  BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 7. vydání. Praha: C. H Beck, 2017, s. 435
37  Správní delikty musí podléhat stejnému režimu jako trestání za trestné činy. Na správní trestání se tak v plném 

rozsahu uplatní principy rozhodné pro určení existence odpovědnosti právnických osob, které shrnul Nejvyšší 
soud v usnesení ze dne 24. 11. 2015, č. j. 8 Tdo 627/2015 – 43, č. 23/2016 Sb. NS. V tomto usnesení uvedl, že 
„[p]ři posuzování excesů jednajících osob je třeba uplatnit zásadu, že pokud byl čin v zásadě spáchán proti  
zájmům právnické osoby nebo na její úkor, nelze dovodit trestní odpovědnost takto poškozené právnické osoby 
a bude uplatněna pouze trestní odpovědnost osoby jednající.“
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diskriminace  by tak měla  být  chápána jako soukromoprávní  delikt,  kdy vzniká paritní  vztah 

právní  odpovědnosti  mezi  zaměstnavatelem  a  zaměstnancem  na  jeho  právem  chráněných 

zájmech38.  Práva,  která  zaměstnanci  vznikají  porušením  zákazu  diskriminace,  jsou  primárně 

práva na ochranu osobnosti, která je specificky upravena podle ustanovení § 10 ADZ a použití 

obecné úpravy dle ust. § 3 odst. 2 písm. a), § 81 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále  v této práci  jen jako „OZ“) je takto vyloučeno a přichází  v úvahu u „diskriminačního“ 

jednání  z jiných  důvodů,  než  uvedených  ADZ.39 S tímto  související  nároky,  v logické 

posloupnosti,  přehledně  zformuloval  Nejvyšší  soud  ČR  ve  svém  rozsudku  sp.  zn.  21  Cdo 

4429/2013, ze dne 18.12.2014 takto: Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a  

povinností  vyplývajících z rovného zacházení  nebo k diskriminaci,  má zaměstnanec právo se  

domáhat,  aby  bylo  upuštěno  od  tohoto  porušování,  aby  byly  odstraněny  následky  tohoto  

porušování,  aby mu bylo  dáno přiměřené zadostiučinění  nebo aby  -  byla-li  ve  značné míře  

snížena důstojnost zaměstnance nebo jeho vážnost na pracovišti a nebyly-li uvedené prostředky  

postačující  ke zjednání nápravy - mu byla poskytnuta náhrada nemajetkové újmy v penězích,  

jejíž výši určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení  

práv a povinností došlo (srov. § 7 odst. 4 až 6 a § 28 zák. práce a § 4 odst. 10 až 12 zákona o  

zaměstnanosti), popřípadě aby mu byla nahrazena škoda (§ 187 odst. 1 a odst. 2 zák. práce).40

Zbývá  dodat,  že  diskriminačním  jednáním  zaměstnavatele  může  být  zaměstnanci 

způsobena také finanční újma, odpovídající výši ušlé mzdy, která by mu náležela za dobu, po 

kterou nemohl vykonávat práci díky diskriminačnímu jednání zaměstnavatele. V praxi se budou 

rovněž vyskytovat případy, kdy bude zaměstnanec primárně uplatňovat své právo z neplatného 

rozvázání pracovního poměru a jako důvod v žalobě na určení neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru uvede některý  z diskriminačních  důvodů podle  § 16  odst.  2  ZPr.  Domnívám se,  že 

rovněž v případě, kdy bude zaměstnanec uplatňovat svůj nárok na náhradu mzdy podle § 69 odst. 

1  ZPr,  lze  v případném soudním řízení  jako důvod uvádět  diskriminaci,  jejímž posuzováním 

budou soudy povinny se zabývat41 a to jako předběžnou otázkou. Podle mého názoru tak nepůjde 

o „čistě diskriminační spor“, byť zde prokazování diskriminace bude hrát podstatnou roli

2. Veřejný zájem a individuální nároky diskriminovaného zaměstnance

38  GERLOCH, A. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017,  s. 175
39  BROŽOVÁ, E.  Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích. .  In Epravo.cz 

[online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-

108440.html

40  Diskriminace zaměstnance. In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-28]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/  soudni  -rozhodnuti/diskriminace-zamestnance-97199.html  
41  nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 880/15 ze dne 8.10.2015
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2.1. Úvod do problematiky 

Diskriminace  v pracovněprávních  vztazích,  která  je  v moderním  pojetí  lidských  práv 

chápána jako jev nežádoucí, současně však jako jev, se kterým je možno se opakovaně setkávat 

v praxi,  vyžaduje,  aby byla předmětem pozornosti  veřejného zájmu. Veřejný zájem samotný, 

resp. jeho definice a působení, je přitom předmětem četných diskusí a jeho pojmové uchopení 

bývá spíše předmětem úzce vymezené oblasti stavebního práva, kde byl v rozhodnutí Nejvyššího 

správního  soudu  důsledně  odlišen  od  zájmu  soukromého.42 Přes  tuto  skutečnost  se  téma 

veřejného zájmu prolíná celým Ústavním pořádkem ČR.43

V oblasti  pracovního  a  antidiskriminačního  práva  nenalezneme  přesnou  definici 

veřejného zájmu (ust. § 200 ZPr hovoří pouze o „obecném zájmu“ v souvislosti s překážkami 

v práci). Můžeme tak veřejný zájem definovat jako sféru, ve které se projevuje celospolečenský 

zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce, přičemž v dané sféře panuje obecná 

shoda  o  prospěšnosti  a  spravedlivém  záměru  opatření,  prováděných  ve  veřejném  zájmu. 

Současně se domnívám, že působení a rozsah veřejného zájmu nemůže být bezbřehé, ale musí se 

vztahovat  vždy ke konkrétně vymezenému a odůvodnitelnému účelu (např. veřejný zájem na 

plnění  povinností  zaměstnavateli;  veřejný  zájem na  zapojení  zdravotně  postižených  osob do 

pracovního procesu; veřejný zájem na řádném výkonu činnosti orgánů inspekce práce s důrazem 

na zachování principu dobré správy).

Veřejný  zájem  se  projevuje  jak  v oblasti  preventivních  opatření  (přednášková  a 

publikační činnost; projektová činnost), tak při výkonu státní správy (činnost inspekce práce), 

specifická činnost Veřejného ochránce práv a mediační činnost a v neposlední řadě soudnictví 

(rozhodování diskriminačních sporů). Na pozadí prosazování veřejného zájmu ovšem vystupují 

práva  diskriminovaných  zaměstnanců,  která  můžeme  rozlišit  na  práva,  vyplývající  z norem 

veřejného  práva  (v  horizontálním  působení  ve  vztazích  mezi  zaměstnanci  a  zaměstnavateli 

ovšem s limitem v podobě omezeného účinku) a nároky, vyplývající z norem soukromého práva, 

a to včetně specifického postavení pracovního práva.

2.2. Relativní oddělenost sféry veřejného zájmu a individuálních nároků

42  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 As 65/2012 ze dne 10. května 2013
43  S pojmem veřejného zájmu se v právním řádu ČR lze setkat velmi často. V rovině ústavního pořádku je 

důležité jeho stanovení samotnou Listinou základních práv a svobod (dále Listina), na které v zákonné rovině 
navazuje celá řada předpisů. - 
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Individuální nároky mohou být funkční tam, kde neomezují působení veřejného zájmu. 

Ve sféře,  kde  působí  veřejný  zájem a  veřejná  moc  přitom individuální  nároky zaměstnance 

zpravidla nevznikají, což logicky souvisí s tím, že působení veřejného zájmu a veřejného zájmu 

má  dopad  na  širší  skupinu  zaměstnanců  a  přijatá  opatření  se  často  nevztahují  pouze  ke 

konkrétnímu případu diskriminovaného zaměstnance. V opačném případě bychom museli např. 

připustit  právo  zaměstnance  na  to,  aby  byl  zaměstnavatel  podroben  kontrole  inspektorátem 

práce,  nebo  právo  zaměstnance  navrhovat  opatření  k zajištění  nápravy,  v rámci  rozhodnutí 

inspekce  práce.  Z podobných  důvodů  nakonec  ani  nelze  uvažovat  o  diskriminovaném 

zaměstnanci  jako účastníkovi správního řízení  o kontrole,  byť v příslušné kapitole,  věnované 

inspekci práci, uvádím některé důvody, pro které by bylo vhodné postavení zaměstnance v rámci 

řízení o kontrole posílit.

2.3. Prolínání veřejného zájmu a individuálních nároků 

Ačkoli v předchozí části této kapitoly bylo popsáno, že veřejný zájem bude v řadě oblastí 

bránit vzniku a působení individuálních nároků, v některých případech bude docházet k prolínání 

veřejného zájmu a individuálních nároků zaměstnance. Jako příklad lze uvést závěr o kontrole, 

provedené orgánem inspekce práce, který bude výsledkem působení veřejného zájmu na řádném 

plnění  povinností  zaměstnavateli.  Ačkoli  není  zaměstnanec  osobou  s oprávněním  účasti  na 

kontrole ve smyslu zák. č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, ani účastníkem řízení, které může 

následovat  po  kontrole,  má v případě,  kdy sezná,  že  výsledek kontroly  je  nedostatečný  a  je 

v rozporu se zájmy diskriminovaného zaměstnance, možnost chránit své individuální nároky tím, 

že podá Veřejnému ochránci práv stížnost proti postupu orgánu inspekce práce. Současně platí, 

že zatímco kontrola u zaměstnavatele byla provedena ve veřejném zájmu a bez ohledu na vůli 

zaměstnance, podání Veřejnému ochránci práv je čistě v dispozici zaměstnance.

2.4. Závěr

Domnívám se, že pro ochranu práv proti diskriminaci zaměstnance má kromě vlastních 

nástrojů  ochrany,  které  jsou  předmětem  následující  kapitoly,  význam  úvaha  nad  veřejným 

zájmem  na  ochraně  proti  diskriminaci  ve  vztahu  k individuálním  nárokům  zaměstnance. 

Analýzou jednoho fenoménu získáváme zpětnou vazbu a lépe pochopíme fenomén druhý. Při 

sledování  veřejného  zájmu  (s  důrazem  na  jeho  konkrétní  účel)  nelze  opomíjet  individuální 

nároky diskriminovaných osob a naopak – uplatňování individuálních nároků zaměstnance by 
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nemělo  být  v rozporu  s veřejným  zájmem.  V neposlední  řadě  můžeme  srovnat  působení 

veřejného zájmu a individuálních nároků k současné syntéze, kombinující převládající koncepci 

individuálních práv s určitým návratem k ochraně kolektivních práv.44

44  ŠTURMA, ŽÁKOVSKÁ, a kol., 2014, op. cit., s. 5
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3. Preventivní  a  reparační  nástroje  ochrany  proti  diskriminaci 
v pracovněprávních vztazích

3.1. Úvod do problematiky – vzájemná podmíněnost preventivních a reparačních nástrojů 

ochrany proti diskriminaci

Nástroje ochrany proti diskriminaci lze rozdělit do dvou hlavních skupin a to z hlediska 

účelu na preventivní nástroje, s cílem zamezit vzniku diskriminace a nástroje reparační, kterými 

má  být  odstraněn  protiprávní  stav,  vzniklý  porušením  povinností  zaměstnavatele.  Subjekty, 

kterým byla svěřena pravomoc uplatňovat  dané nástroje,  zastupují  poměrně široké spektrum, 

neboť se mezi nimi vyskytují orgány veřejné moci, neziskové organizace i obchodní korporace – 

samotní zaměstnavatelé. Ochrana proti diskriminaci se stala významným tématem i předmětem 

norem veřejného práva bezprostředně po druhé světové válce, ikdyž snahy o rovnoprávnost byly 

v aktech mezinárodního práva i v některých právních úpravách vyjádřeny již dříve, a to zejména 

v oblasti politických práv žen.45

Přijetí  aktů  mezinárodního  práva  a  později  práva  Evropského  společenství,  umožnily 

vytvořit základní, právní rámec, na jehož základě bylo možno zakotvit vnitrostátní úpravu, která 

umožnila uplatňování preventivních i reparačních nástrojů v praxi.

3.2. Pojetí ochrany proti diskriminaci v normách mezinárodního práva

Ochrana  proti  diskriminaci  byla  formována  vývojem,  daným  mezinárodním  právem 

veřejným,  a  to  prostřednictvím  přijatých  dohod.  Zatímco  v Chartě  OSN46 (její  preambuli) 

nalezneme  požadavek  na  ochranu  proti  diskriminaci  vyjádřený  spíše  jen  proklamativně, 

v podobě prohlášení o rovných právech mužů a žen, ve Všeobecné deklaraci lidských práv47, (ze 

které  vychází  Ústavní  zákon č.  2/1993 Sb.,  Listina  základních  práv a  svobod) navazující  na 

Chartu  OSN,  můžeme  v čl.  7  již  nalézt  konkrétní  znění  práva  na  ochranu  proti  jakékoli 

diskriminaci.  Pro  další  vývoj  byla  významná  činnost  Mezinárodní  organizace  práce  (MOP), 

jejímž výsledkem bylo přijetí Úmluv MOP č. 100, o stejném odměňování pracujících mužů a žen 

za práci stejné hodnoty a Úmluva MOP č. 111, o diskriminaci v zaměstnání a povolání.48 Pro 

45  přijetí  Všeobecného  a  rovného  volebního  práva  dne  31.1.2019  (Řád  volební  v  obcích  Republiky 
československé)

46  Charta Spojených  národů a statutu Mezinárodního soudního dvora,  sjednaných dne 26. června 1945, byla 
přijata vyhláškou Ministerstva zahraničí č. 30/1947 Sb.

47

48  Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty ze dne 29. června  
1951,  vyhlášená  ve  Sbírce  zákonů  sdělením  č.  450/1990  Sb.,  a  Úmluva  MOP  č.  111  o  diskriminaci  v 
zaměstnání a povolání ze dne 25. června 1958, vyhlášená ve Sbírce zákonů sdělením č. 465/1990Sb.,
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vnitrostátní normativní úpravu z Úmluvy MOP č. 111 vyplývá závazek každého členského státu 

vyhlásit  a  provádět  vnitrostátní  politiku  zaměřenou  na  prosazování  rovnosti  příležitostí  a 

zacházení  v zaměstnání.  Pro  úplnost  lze  dodat,  že  předmětem  zájmu  MOP  je  rovněž 

diskriminace,  se  kterou  se  lze  setkat  při  práce  v cizí  domácnosti,  pokud  je  vykonávána 

v pracovním poměru (Úmluva č. 189 o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti ze dne 

16. 6. 2011). 

Z dalších dokumentů mezinárodního práva je třeba zmínit  Úmluvu o ochraně lidských 

práv a základních svobod, přijatou Radou Evropy dne 4. 11. 1950 (Evropská úmluva o lidských 

právech)49, která ve svém čl. 14 zakazuje diskriminaci; ostatní obsah Úmluvy se ovšem přímo 

nedotýká  pracovního  práva  a  ochrany  zaměstnance.  Tento  zdánlivý  nedostatek  byl  později 

napraven přijetím Protokolů k Úmluvě a zejména přijetím Protokolu č. 12 z roku 2000, který 

rozšířil  oblast  působnosti  zákazu  diskriminace  tím,  že  zaručuje  rovné  zacházení  při  užívání 

jakéhokoli práva (včetně práv podle vnitrostátních právních předpisů).50

Zásadní význam má rovněž Evropská sociální charta ze dne 18. 10. 196151, která ve své 

preambuli prohlašuje, že užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace a dále je 

v čl.  8 zakotveno právo pracujících žen na zvláštní  ochranu a právo migrujících pracovníků. 

V čl. 19,  je zakotven požadavek zajistit pro migrující pracovníky, kteří se oprávněně zdržují na 

území  cizího  státu  zacházení  ne  méně  příznivé,  než  je  zacházení  s  vlastními  občany. 

Mezinárodní  pakt  o  hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech  ze  dne  19.  12.  196652 

obsahuje ve svém čl. 20 požadavek zákonného zákazu podněcování k diskriminaci, která je zde 

definována jako jakákoli národní, rasová nebo náboženská nenávist. Zvláště významný je čl. 26, 

podle kterého je signatářům paktu uloženo, aby byla zákonem zakázána jakákoliv diskriminace a 

zaručena všem osobám stejná a účinná ochrana proti diskriminaci z jakýchkoli diskriminačních 

důvodů. Bezprostřední dopad na pracovněprávní vztahy má čl. 7 Mezinárodního paktu, který 

ukládá signatářům zajistit stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na 

odpovídající vyšší stupeň a čl. 10, který zajišťuje zvláštní ochranu mateřství, dětem a mládeži. 

Tato ustanovení  jsou významná vyjádřením legitimního požadavku pro přijetí  opatření,  která 

byla následně v oblasti  antidiskriminačního práva dále  rozvíjena  jako pozitivní,  zvýhodňující 

opatření, která nevedou k diskriminaci jiných skupin pracovníků.

49  vyhlášená ve Sbírce zákonů sdělením č. 209/1992 Sb.,
50  Příručka evropského antidiskriminačního práva. In: fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_CS.pdf
51  Přijata sdělením Ministerstva zahraničních věcí  č. 14/2000 Sb.m.s.
52  zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 120/1976 Sb.
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3.3. Pojetí ochrany proti diskriminaci v normách Evropské unie 

3.3.1.Právní vývoj a současný stav právní úpravy

Ochrana proti diskriminaci patří k tradičním tématům normotvorby Evropské unie a je jí 

věnován poměrně významný prostor. V počátečním období Evropských společenství byl kladen 

hlavní  důraz  na  povzbuzení  hospodářského  rozvoje  prostřednictvím  volného  pohybu  zboží, 

kapitálu,  osob  a  služeb.  Spíše  z tohoto  pragmatického  důvodu  než  s ohledem  na  specifika 

pohlaví,  která  se  projevují  při  výkonu  práce,  bylo  v čl.  119  původní  Smlouvy  o  založení 

Evropského hospodářského společenství ze dne 25. 3. 1957 přijato ustanovení o tom, že „každý 

členský stát zajistí v průběhu první etapy uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou 

práci a bude ji nadále dodržovat.“ Současně byly v čl. 12 Smlouvy o založení ES definována 

rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví. Hlavním motivem pro 

přijetí  tohoto  ustanovení  bylo  zabránit,  aby  členské  státy  získávaly  ve  vzájemných  vztazích 

konkurenční výhodu nabídkou nižších mzdových sazeb, nebo jiných, méně příznivých podmínek 

práce pro ženy.53

Pro  následující  období  byla  typická  snaha  o  rovnoprávnost  mužů  a  žen  v systémech 

sociálního  zabezpečení,  která  se  projevila  v přijetí  Směrnice  Rady  86/378/EHS  ze  dne  24. 

července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního 

zabezpečení  pracovníků.  Směrnice  byla  novelizována  Směrnicí  Rady  96/97/ES  ze  dne  20. 

prosince 1996. 

Skutečným  projevem  snahy  Evropského  společenství  reagovat  na  dosavadní  vývoj 

antidiskriminační úpravy v mezinárodním právu bylo přijetí Listiny základních práv Evropské 

unie dne 7. 12. 2000, která stanoví ochranu proti diskriminaci ve svém čl. 21 tím, že se zakazuje 

jakákoli  diskriminace,  zejména  na  základě  vyjmenovaných  diskriminačních  důvodů.  Zbývá 

dodat, že přijetí  Listiny základních práv Evropské unie prostřednictvím ratifikace Lisabonské 

smlouvy ze dne 18.-19.10.2007 vyvolalo řadu kontroverzí, které vyústilo v podání návrhu na 

přezkum souladu Lisabonské smlouvy s Ústavním pořádkem České republiky,  a to vzhledem 

k diskusím o tom, zda  se soudní  orgány EU nestanou v důsledku své judikatury  k Evropské 

úmluvě  o  ochraně  základních  práv  a  svobod,  orgány  nadřazenými  i  nad  ústavními  soudy 

jednotlivých členských států.54

Směrnice Evropského společenství,  které byly vedle Listiny základních práv Evropské 

unie rovněž přijaty v roce 2000, tedy Směrnice Rady č. 2000/43/ES ze dne 29.6.2000, kterou se 

zavádí  zásada  rovného zacházení  s  osobami  bez  ohledu na  jejich  rasu  nebo etnický  původ; 

53  Příručka evropského antidiskriminačního práva. In: fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-12], op. cit., s. 14
54  GERLOCH, A., WINTER, J. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 

s.  297
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Směrnice Rady č. 2000/78/ES  ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné  zacházení  v zaměstnání  a povolání  a  později  přijatá  Směrnice  Evropského  parlamentu 

a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí  a rovného 

zacházení  pro  muže  a ženy  v oblasti  zaměstnání  a povolání  tvoří  společně  základ  pro 

harmonizaci národních, antidiskriminačních úprav.

Směrnice Rady č. 2000/43/ES stanoví ve svém čl. 12 zákaz jakékoli přímé nebo nepřímé 

diskriminace na základě rasy nebo etnického původu v oblastech upravených v této směrnici. 

Zákaz diskriminace se vztahuje rovněž na státní příslušníky třetích zemí, ale podle doslovného 

znění směrnice nezahrnuje rozdíly v zacházení na základě státní příslušnosti. Státní příslušnost je 

pojímána  jako zvláštní  kategorie,  mimo oblast  diskriminace,  což  je  projeven  toho,  že  zákaz 

diskriminace na základě  státní příslušnosti v právních předpisech EU platí v kontextu volného 

pohybu  osob  a  je  přiznáván  pouze  občanům  členských  států  EU.55 Za  významné  považuji 

ustanovení čl. 14 Směrnice, které zakotvuje úsilí Společenství v souladu s čl. 3 odst. 2 Smlouvy 

o ES o odstranění nerovností a o podporu rovnosti mezi muži a ženami, při dodržování zásady 

rovného zacházení bez ohledu na rasu nebo etnický původ zejména z toho důvodu, že ženy jsou 

často obětmi několikanásobné diskriminace.56

Směrnice Rady č. 2000/78/ES ve svém úvodním článku zdůrazňuje dostupnost soudního, 

správního,  případně  dohodovacího  řízení  všem  osobám,  které  se  cítí  poškozeny  porušením 

zásady  rovného  zacházení,  a  to  i  tehdy,  pokud  již  bylo  diskriminační  jednání  ukončeno. 

Významné je rovněž ustanovení, které se věnuje činnosti nevládních organizací – v čl. 33. který 

zdůrazňuje podporu dialogu mezi sociálními partnery a nevládními organizacemi a v čl. 9 odst. 2 

je zakotven požadavek, aby organizace, zřízené za účelem ochrany práv diskriminovaných osob, 

mohly ve prospěch nebo na podporu žalobce  s  jeho souhlasem zahájit  jakékoli  soudní  nebo 

správní řízení určené pro vymáhání  plnění povinností podle této směrnice.  Domnívám se, že 

Směrnice Rady č. 2000/78/ES tak svou strukturou odpovídá rozdělení  nástrojů ochrany proti 

diskriminaci na preventivní (a to zejména v čl. Přiměřené uspořádání pro zdravotně postižené 

osoby) a na nástroje reparační, sloužící k nápravě protiprávního stavu.

Význam Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES spatřuji v tom, že ve svém 

čl.  3  poprvé  akcentuje  vedle  pohlaví  rovněž  jako  diskriminační  důvod  i  změnu  pohlaví. 

Významný je  rovněž  zákaz  obtěžování  a  sexuálního  obtěžování  podle  čl.  6.  Významná část 

směrnice je věnována zásadě stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. 

55  Příručka evropského antidiskriminačního práva. In: fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-12], op. cit., s. 58

56  jinde se setkáváme s pojmem „vícenásobná diskriminace“ 
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3.3.2.  Perspektivy dalšího vývoje

Vývoj v posledních deseti letech ukazuje, že řada jevů, souvisejících s diskriminací, dosud není 

předmětem úpravy norem Evropské unie. Jednalo se především o tzv. sekundární viktimizaci, 

jejímž  výsledkem  reakce  institucí  a  jednotlivců  na  oběť.  Často  obtížný  proces  jak  přijetí 

antidiskriminačních směrnic57, tak i jejich implementace, který vyústil ve vydání odsuzujícího 

usnesení  ESD  vůči  České  republiky  za  nesplnění  implementace  směrnic  86/378/EHS  a 

96/97/ES,58 rovněž  poukazuje  na  nepochopení  ze  strany ústavních  činitelů  členských zemí, 

přičemž nic nenasvědčuje tomu, že by se tyto tendence mohly v blízké budoucnosti změnit. 

Otevřeným tématem, na jehož dořešení by podle mého názoru nemělo být rezignováno, zůstává 

rovněž  komplexní,  antidiskriminační  směrnice.  Ačkoli  byla  tato  směrnice  v minulosti 

opakovaně diskutována, v nejbližší době nelze její přijetí očekávat.

3.4. Nástroje ochrany proti diskriminace podle právního řádu ČR

3.4.1. Úvod
Ochrana  proti  diskriminaci  v pracovněprávních  vztazích  zahrnuje  komplex  nástrojů, 

určených k ochraně a subjekty ochrany, které dané nástroje uplatňují a navzájem by měly svou 

činnost koordinovat, přičemž působení subjektů ochrany a provádění nástrojů funguje v rámci 

norem platného práva České republiky. 

Nástroje  ochrany  proti  diskriminaci  je  třeba  vnímat  současně  ve  vazbě  na  provádění 

sociální politiky, a to zejména na její princip spravedlnosti. Provádění sociální politiky – zvláště 

v oblasti  odměňování,  kterou  v minulosti  ovládala  zásada  rovnosti,  přitom  přímo  souvisí  se 

zajištěním zásady rovnosti příležitostí. 

Naplnění  pojmu  právního  státu,  jako státu,  který  je  vázán  svým  právem,  včetně 

mezinárodních závazků, které přijal, vyžaduje, aby byl efektivně zajištěn výkon práv, která jsou 

potenciálně diskriminovaným zaměstnancům zaručena normami ústavního a pracovního práva. 

Tento  požadavek  bude  v praxi  představovat  fungování  nástrojů,  působících  tak,  aby 

k diskriminaci  v konečném  důsledku  nedocházelo  (preventivní  nástroje)  a  v případě,  že 

k diskriminaci  dojde,  aby  byla  účinně  chráněna  práva  diskriminovaných  osob  (reparační 

nástroje). Nástroje ochrany proti diskriminace (ať už preventivní, či reparační) jsou svěřeny jak 

subjektům soukromoprávním, tak veřejnoprávním subjektům. Domnívám se, že bližší pohled na 

57  blokování přijetí nové antidiskriminační směrnice Německem v květnu 2010
58  ČERNÝ,  Jiří;  Fyčová,  Nicole.  Deset  let  antidiskriminačního  zákona:  historie,  zhodnocení  a  výhled  do  

budoucna In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-25]. Dostupné z:
https://www.  epravo  .cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-  

109902.html
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činnost subjektů, věnujících se ochraně proti  diskriminaci svědčí o závěru,  že v řadě případů 

dochází  ke  stírání  nástrojů  ochrany  proti  diskriminaci  s konkrétními  opatřeními  na  podporu 

některých znevýhodněných skupin, neboť se v tomto směru neomezují pouze na stanovení kvót 

pro přidělování pozic, ale zahrnují celou škálu aktivit veřejné moci, která aktivně vyhledává a 

odstraňuje existující nerovnost ve společenských vztazích59

Ve své  práci  vycházím  z předpokladu,  že  preventivní  nástroje  předcházejí  nástrojům 

reparačním. Pro některé subjekty, zajišťující ochranu proti diskriminaci, bude platit, že uplatňují 

jak nástroje preventivní, tak reparativní, přičemž v některých případech se bude obsah činnosti u 

obou nástrojů sbližovat  (např.  poradenství,  které  poskytují  spolky diskriminovaným osobám) 

nebo  dochází  k jejich  prolínání  (kontrolní  činnost  inspekce  práce  bude  mít  za  cíl  objevit  a 

postihnout možné diskriminační jednání zaměstnavatele, ale také bude vést k nařízení opatření, 

které by u zaměstnavatele v budoucnu diskriminačnímu jednání zabránila).

3.4.2. Systém antidiskriminačních právních norem ČR

Současný  systém  právních  norem  představuje  antidiskriminační  zákon,  jako  obecný 

právní předpis, vůči kterému jsou ustanovení zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti normami 

speciálními. V praxi bývá diskutovaným tématem vztah občanského zákoníku, v části, týkající se 

osobnostních  práv.  Domnívám se,  že  v případě  diskriminace  v pracovněprávních  vztazích  je 

třeba u osobnostních práv, k jejichž porušení dochází diskriminací zaměstnance, vycházet pouze 

ze vztahu mezi zákoníkem práce a antidiskriminačním zákonem. Vedle zákoníku práce a zákona 

o  zaměstnanosti  působí  zákon  o  inspekci  práce,  který  ve  svých  ustanoveních  postihuje 

diskriminaci zaměstnavatelů, ovšem její vymezení a definici přenechává zákoníku práce.

3.4.3. Preventivní nástroje

Provádění  preventivních  nástrojů  ochrany  proti  diskriminaci  (osvěta,  přednášková 

činnost, metodická činnost)  je pro řadu subjektů ochrany proti diskriminaci hlavní náplní jejich 

obligatorně uváděné činnosti a často také účelem, pro který byly tyto subjekty založeny. Spolky 

(v  obecném povědomí  většinou  pod  dřívějším  názvem  „občanská  sdružení“),  které  mají  ve 

spolkovém rejstříku  jako  účel  založení  ochranu  proti  diskriminace,  budou nejčastěji  působit 

59  ŠTANGOVÁ, 2010, op. cit.
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v oblasti ochrany proti diskriminaci preventivně jak na účastníky pracovněprávních vztahů, tak i 

širší veřejnost. 

Z dalších  subjektů,  které  se  významně  podílí  na  ochraně  proti  diskriminaci 

prostřednictvím přednáškové a osvětové činnosti  je třeba uvést veřejného ochránce práv (jak 

vyplývá také ze zpráv o jeho činnosti, které se týkají jak rozsáhlé činnosti v oblasti průzkumu, 

tak v oblasti vyřizování podání diskriminovaných osob – přičemž tato činnost již ve větší míře 

působí jako reparační nástroj) a orgány inspekce práce. 

Specifickým nástrojem,  který  je  dle  platné  právní  úpravy vyhrazen pouze  veřejnému 

ochránci práv, je doporučení k vydání, změně nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu. 

Za  významnou  považuji  rovněž  činnost  pracovních  skupin  Ministerstva  práce  a 

sociálních věcí, které se věnují průzkumu a poradenství v oblasti odměňování a které poukazují 

na nerovnosti v odměňování mužů a žen.

Význam  preventivních  nástrojů  spatřuji  v naplňování  předcházení  diskriminace  jako 

konečného účelu a kultivaci právního povědomí jako cíli, který tomuto účelu předchází. 

3.4.4. Reparační nástroje

Základním rysem a také účelem reparačních nástrojů je v prvé řadě odstranit nežádoucí 

stav,  který  vznikl  diskriminací  (typicky  u  soudů;  s určitými  omezeními  u  mediátora);  vést 

zaměstnavatele k nápravě nežádoucího stavu, a to i za použití sankce (orgány inspekce práce); 

případně pomoci  diskriminovanému zaměstnanci  při  posouzení  jeho situace  a  uplatnění  jeho 

nároku u soudu (činnost Veřejného ochránce práv). Jak jsem uvedl již v předchozích kapitolách, 

diskriminace bude mít důsledky jak v oblasti veřejného práva a veřejného zájmu, tak v oblasti 

individuálních nároků zaměstnance (vznik soukromoprávního deliktu). Jak zájem veřejný, tak 

soukromý  zájem  diskriminovaného  zaměstnance  bude  zaměřen  jednak  na  ukončení 

diskriminačního jednání a jednak na možném postihu v podobě sankce za diskriminační jednání 

v případě  veřejného  zájmu  a  na  odčinění  individuálních  nároků,  v horizontální  rovině  mezi 

zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

Reparační  nástroje  můžeme  dále  rozdělit  v závislosti  na  tom,  zda  jsou  v dispozici 

diskriminovaných  zaměstnanců  (typicky  soudní  řízení  na  základě  žaloby)  nebo  zda  jsou 

uplatňovány nezávisle na vůli diskriminovaných osob, z moci úřední (kontrolní činnost a správní 

řízení inspekce práce).  

Některé nástroje ovšem nebudou mít takto zřetelnou podobu a mohou být použity jak 

z vlastní iniciativy zaměstnance, tak na základě pokynu autoritativního orgánu (např. mediace 

nařízená soudem). 
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4. Subjekty ochrany proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích

4.1. Přehled subjektů, vzájemné souvislosti a vazby
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Pro  všechny  subjekty,  které  jsou  uvedeny  v této  kapitole,  platí,  že  ochrana  proti 

diskriminaci  (v  pracovněprávních  vztazích)  zpravidla  není  účel,  za  kterým byly  založeny  a 

s tímto  související  činnost  rovněž  není  jejich  výlučnou  činností.  V některých  případech  lze 

ovšem nalézt výjimky – např. u zastupování  ve věcech ochrany před diskriminací podle § 26 

odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „OSŘ“) je svěřeno pouze těm 

právnickým osobám, k jejímž činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před takovou 

diskriminací;  zde však platí,  že daná právnická osoba se může pochopitelně věnovat i  jiným 

činnostem, než ochranou před diskriminací. V případě Veřejného ochránce práv lze konstatovat, 

že jeho primárním úkolem je ochrana před jednáním, které je v rozporu s právem, neodpovídá 

principům demokratického právního státu a dobré správy.  Takto  široké vymezení  pravomoci 

ovšem zahrnuje  i  další  pravomoci  veřejného  ochránce  práv,  vedle  kterých  je  ochrana  proti 

diskriminaci dílčí, byť významnou činností. 

Jedinými subjekty ochrany proti diskriminaci, které jsou konkrétně uvedeny v ADZ jsou 

Veřejný ochránce práv, právnická osoba, která byla založena na ochranu práv obětí diskriminace 

nebo  organizace,  mezi  jejíž  činnosti  patří  ochrana  proti  diskriminaci  (dále  jen  „nezisková 

organizace“ nebo „občanské sdružení“) a soud. Přesto,  že je obsahem úpravy v ADZ rovněž 

zaměstnavatel,  týkají  se  daná  ustanovení  především  jeho  povinností  ve  vztahu  k možnému 

nerovnému zacházení a diskriminaci; nikoli jeho činnosti, která by mohla protiprávnímu jednání 

efektivněji zabránit.

Ačkoli  tato kapitola hovoří o „subjektech“,  jedná se o zjednodušené označení,  určené 

pouze  pro  účel  dané  kapitoly  a  této  rigorózní  práce,  neboť  v řadě  případů  se  o  subjekty 

v právním slova smyslu nebude jednat. 

Má práce v příslušných kapitolách o Veřejném ochránci práv a neziskových poukazuje na 

poměrně  úzkou  spolupráci  mezi  těmito  subjekty  ochrany.  Přesto  jejich  spolupráce  není 

předmětem právní  úpravy a  vyplývá  „organicky“,  díky  často  podobným cílům (poskytování 

metodické  pomoci)  či  plnění  funkce  zprostředkovatele  pro  činnost  třetích  osob  (činnost 

občanského sdružení Pro bono aliance při zprostředkování vyhledání advokátů pro zastupování 

diskriminačních sporů, zjištěných Veřejným ochráncem práv). 

Specifickou roli  ve vztahu k ostatním subjektům hraje podle mého názoru Státní úřad 

inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. Domnívám se, že tato role je projevem působení 

těchto  orgánů  jako  orgánů  veřejné  moci,  které  vystupují  především  ve  vztahu  ke 

zaměstnavatelům,  jako  účastníkům správního  řízení  a  poradenství  diskriminovaným  osobám 

(které je rovněž upraveno v ZiP) tak dostává menší prostor, což v konečném důsledku vede také 

k tomu, že v tomto směru budou orgány inspekce práce ve vztahu k ostatním subjektům nacházet 
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méně  společných  témat.  Nezanedbatelná  je  rovněž  pravomoc  Veřejného  ochránce  práv 

rozhodovat o podnětu proti postupu orgánu inspekce práce, který může podat jak zaměstnavatel, 

tak zaměstnanec. Důsledkem této pravomoci bude podle mého názoru vždy určitá rezervovanost 

orgánů inspekce práce vůči Veřejnému ochránci práv.

4.2. Zaměstnavatel

4.2.1. Specifické postavení a význam zaměstnavatele 

Domnívám  se,  že  v řadě  publikací,  které  se  věnují  ochraně  proti  diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích je poměrně malý prostor věnován postavení a úloze zaměstnavatele. 

Tento  fakt  považuji  za  určitý  paradox,  a  to  především z toho důvodu,  že  právě  vztah  mezi 

zaměstnancem  a  zaměstnavatelem  je  počátečním  bodem,  ve  kterém  ještě  lze  diskriminaci 

zabránit.  Činnosti zaměstnavatele nad rámec jeho zákonné povinnosti zajistit rovné zacházení a 

nediskriminovat zaměstnance mohou působit jako efektivní, preventivní nástroje ochrany proti 

diskriminaci,  přičemž míra účinnosti  ochrany bude záviset především na vnitřních poměrech, 

firemní kultuře a firemní politice daného zaměstnavatele. Současně jsem si vědom skutečnosti, 

že  v této  kapitole  uváděné  nástroje  ochrany  proti  diskriminaci  mohou  být  v případě 

zaměstnavatele současně i plněním jeho zákonných povinností.

Činnost zaměstnavatele, která by měla vést k předcházení vzniku diskriminace, vyplývá 

z ust.  §  16  odst.1  ZPr.  pracovní  podmínky,  odměňování  za  práci  a  o  poskytování  jiných 

peněžitých  plnění  a  plnění  peněžité  hodnoty,  o  odbornou  přípravu a  o  příležitost  dosáhnout 

funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Ačkoli je pracovním podmínkám v zákoníku práce 

definováno ustanovení § 1a písm. b) ZPr jako uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce, 

přičemž toto ustanovení je doslovným přepisem čl. 28 Listiny základních práv a svobod60 a dále 

je  jim  věnována  samostatná  hlava  (ustanovení  §  224-226),  přesnou  definici  pracovních 

podmínek  v zákoníku  práce  nenalezneme.61 Rovněž  v zákoníku  práce  nenalezneme  přesnou 

definici  „zajištění  pracovních  podmínek“.  Poněkud  dále  je  v tomto  směru  ust.  §  5  odst.  3 

AntiDZ, které se pokouší definovat „zajištění rovného zacházení.“

V pracovněprávních vztazích ovšem bude nutné použít přednostně normu speciální, tedy 

ust. § 16 ZPr před ust. § 5 odst. 3 AntiDZ. 

4.2.2. Úloha vnitřních předpisů a pracovních řádů

60  BĚLINA , DRÁPAL, a kol., 2019, op. cit. s. 20
61  s výstižnou definicí je možno se setkat v článku PhDr. Aleny Juklíčkové: Pracovní podmínky, zveřejněném 

dne 20.11.2009 na serveru: https://www.bozpprofi.cz/ 
kde jsou pracovní podmínky definovány jako „souhrn objektivních podmínek a vztahů, které zprostředkovaně nebo 

bezprostředně vyplývají ze součinnosti složek pracovního procesu.“
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Zásadními  budou  normativní  nástroje  zaměstnavatele  -  především  vnitřní  předpisy, 

vydávané  podle  § 305 ZPr a  pracovní  řády podle  § 306 ZPr,  jejichž  úloha  není  často  plně 

doceněna. Zdánlivým limitem pro působení vnitřních předpisů je zákonný požadavek v tom, aby 

vnitřní  předpis  upravil  nároky  zaměstnance  výhodněji,  než  stanoví  právní  předpis  a  dále 

v nemožnosti  uložit  vnitřním  předpisem  povinnosti  či  omezit  práva,  zaručená  právním 

předpisem.  Nemožnost  stanovit  vnitřním  předpisem také  povinnosti  je  ovšem diskutovaným 

tématem, neboť se můžeme setkat s názorem o tom, že tento zákaz se týká jen vnitřních předpisů 

obsahujících nároky zaměstnanců, které se týkají  mzdových a platových práv a ostatních práv v 

pracovněprávních  vztazích,  z  nichž  je  oprávněn zaměstnanec  – tedy nároků zaměstnanců  na 

určitá  plnění,  nikoliv  těch  vnitřních  předpisů,  které  žádné nároky zaměstnanců  neobsahují  a 

zaměřují se především na povinnosti zaměstnanců a požadavky zaměstnavatele pro řádný výkon 

sjednané  práce.  V tomto  případě,  by  tak  vnitřní  předpisy  mohly  zaměstnancům  ukládat 

povinnosti.62 Domnívám se,  že ochrana proti  diskriminaci  spadá právě pod druhou kategorii, 

s akcentem na řádný výkon sjednané práci, byť i v tomto případě platí nároky zaměstnance nebýt 

diskriminován,  což  ale  nepředstavuje  nárok  na  plnění.  Autoři  komentáře  k zákoníku  práce 

kladou otázku ukládání povinností ve vnitřním předpisu do souvislosti s akty řízení, kdy půjde o 

ukládání povinností v rámci určitého technologického postupu.63

Jak bylo uvedeno výše, stanovení povinností ve vnitřním předpise v oblasti předcházení 

proti  diskriminace  je  možné.  Pokud  jde  o  stanovení  práv  zaměstnance,  bude  předmětem 

vnitřního  předpisu  v oblasti  prevence  proti  diskriminaci  doplňující  a  rozšiřující  pravidla  pro 

uplatnění  pozitivní  diskriminace.  Zvýhodňování  určité  skupiny  zaměstnanců  bez  ohledu  na 

legitimní i legální základ (tedy pravidla pozitivní diskriminace) by znamenalo diskriminaci jiné 

skupiny  zaměstnanců  (např. delší  rozsah  pracovního  volna,  poskytování  náhrady  mzdy  při  

překážkách v práci v případech, kdy to ZP nestanoví jako povinnost zaměstnavateli pouze pro 

určitou skupinu zaměstnanců, aniž by pro to existoval opodstatněný, zákonný důvod)64. 

Efektivním nástrojem pro předcházení šikanózního jednání (byť se případě šikanózního 

jednání nemusí jednat diskriminaci ve smyslu § 16 odst. 2 ZPr, § 2 a násl. ADZ a zaměstnanec 

má možnost bránit se proti šikaně jinými prostředky, než které jsou předmětem této rigorózní 

práce) nebo obtěžování mezi zaměstnanci bude představovat pracovní řád. Odborníci z oblasti 

62  KAHLE, B.; Jak nechybovat při tvorbě vnitřních předpisů. In Daně mzdy a účetnictví pro profesionály [online]. 
[cit. 2021-01-13]. Dostupné z:

https://www.du.cz/33/jak-nechybovat-pri-tvorbe-vnitrnich-predpisu-uniqueidmRRWSbk196EZy9EEhbhYdykD-
eNZRuVavm95MUA9ghc/

63  BĚLINA, DRÁPAL a kol., 2019, op.cit. 1187 s.
64  JOUZA, L.; Vnitřní předpis – zákon zaměstnavatele. In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-02-28]. Dostupné z:
https://www.epravo.cz/top/clanky/vnitrni-predpis-zakon-zamestnavatele-100622.html
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pracovního práva se ovšem v případě pracovního řádu rozcházejí  v tom, zda může obsahovat 

povinnosti zaměstnance. Zatímco Ladislav Jouza výslovně uvádí, že k účelu ukládání povinností 

zaměstnancům  slouží  pracovní  řád65,  autoři  komentáře  zákoníku  práce  poukazují  na  to,  že 

pracovní řád nesmí zakládat povinnosti zaměstnancům.66

S diskriminačním jednáním zaměstnanců na pracovišti (zvláště pokud se jedná o některou 

z forem jednání podle § 2 odst. 2 věty druhé ADZ) ovšem souvisí problém, zda lze toto jednání  

přičíst zaměstnavateli či zda se jedná o „soukromou iniciativu“ problematického zaměstnance, 

od  které  má  zaměstnavatel  právo  se  distancovat  a  nebýt  tak  odpovědný  za  porušení  práv 

diskriminovaného zaměstnance.  V tomto případě se ovšem podle mého názoru platí  zásada o 

odpovědnosti zaměstnavatele za jednání zaměstnanců na pracovišti, přičemž tato odpovědnost je 

objektivní.67

Další možností, jak předcházet diskriminaci na pracovišti, je vydávání etického kodexu 

zaměstnance.  Etický  kodex by měl  sloužit  jako  dokument,  deklarující  morální  zásady,  které 

zaměstnavatel ctí, včetně zásady rovného zacházení se všemi zaměstnanci, a jejichž dodržování 

od  zaměstnanců  vyžaduje.  Etický  kodex  by  měl  jednoduchou  a  srozumitelnou  řečí  a  na 

konkrétních  příkladech  vysvětlit,  jaké  chování  zaměstnancům tolerováno  nebude,  protože  je 

porušením  povinnosti  rovného  zacházení.68 Kromě  vnitřního  účinku,  kdy  u  pracovníků 

respektovaného zaměstnavatele může etický kodex působit jako soubor norem, které je třeba ctít 

a ztotožnit  se s nimi,  vypovídá podle mého názoru vydání etického kodexu o určitém stupni 

„vyspělosti“ zaměstnavatele, spolu s vnějším, pozitivním efektem, který vysílá vůči veřejnosti.

4.2.3. Stížnost zaměstnance na porušení povinností a její projednání

V případě,  kdy dochází  k porušení  práv  zaměstnance,  je  nutné,  aby u  zaměstnavatele 

existovaly účinné mechanismy, které umožní řádné projednání stížnosti v souladu s ust. § 276 

odst.  9  ZPr.  Zákoník  práce  blíže  neupravuje  formu  podání  stížnosti,  ani  lhůtu  k jejímu 

projednání.

65  JOUZA, L.; 2016, op. cit. 
66  BĚLINA , DRÁPAL, a kol. 2019, op. cit. s. 1191
67  BĚLINA , DRÁPAL, a kol. 2019, op. cit. s. 81
68  BÍLEK,  T.,  HÁMORSKÁ,  A.  Jak  eliminovat  nerovné  zacházení  na  pracovišti.  In:  modernirizeni.ihned 

[online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z:
https://modernirizeni.ihned.cz/c1-66179400-jak-eliminovat-nerovne-zachazeni-na-pracovisti-ci-alespon-

odpovednost-za-nej
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Pokud si zaměstnanec u zaměstnavatele stěžuje na porušení zákazu diskriminace, má po 

projednání své stížnosti právo na odůvodněnou odpověď zaměstnavatele69 Zaměstnavatel by měl, 

v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu ČR , při vyřizování stížnosti ctít její účel, kterým je 

vyjasnění  předmětu  stížnosti  ohledně  tvrzených  porušení  pracovněprávních  předpisů 

zaměstnavatelem, konfrontace názorů obou stran a vyjádření stanoviska zaměstnavatele k těmto 

tvrzením zaměstnance, případně možnost nalezení smírného řešení sporu či nápravy ze strany 

zaměstnavatele70.  Domnívám  se,  že  v řadě  případů  u  zaměstnavatele  nebudou  zavedena 

podrobnější pravidla pro způsob projednání stížnosti (osoba, v jejíž kompetenci bude přijetí a 

projednání stížnosti; s ohledem na absenci bližší úpravy v ZPr nebude zpravidla ani určena lhůta 

k projednání, ani postup při rozhodování o stížnosti). ZPr rovněž blíže neupravuje, zda bude mít 

právo  na  projednání  rovněž  bývalý  zaměstnanec,  zvláště  v těch  případech,  kdy  k ukončení 

pracovního poměru došlo uplynutím času a zaměstnanec nestačil svou stížnost podat včas. 

Pro většinu zaměstnavatelů bude významným hlediskem zákon o inspekci práce, který 

klade  na  povinnost  zaměstnavatele  zvláštní  důraz,  když  neprojednání  či  odmítnutí  stížnosti 

považuje za jednu ze skutkových podstat přestupku na úseku rovného zacházení.71

V případě,  že  by  zaměstnavatel  postihoval  svého  zaměstnance  za  podání  stížnosti 

v souvislosti s diskriminačním jednáním, jednalo by se rovněž o způsob diskriminace ve formě 

pronásledování.72

4.2.4.Role zaměstnavatele při začlenění znevýhodněných skupin zaměstnanců

Důležitým tématem, souvisejícím s prevencí diskriminace, je podle mého názoru inkluze 

znevýhodněných skupin zaměstnanců,  kteří  bývají  nositeli  různých, někdy i  kombinovaných, 

diskriminačních znaků a v řadě případů tak mohou být vystaveni i vícenásobné diskriminaci. 

Pojem inkluze  se  stal  na  poměrně  dlouhou  dobu  i  politickým  tématem,  a  to  zejména  díky 

nepochopení u některých zájmových skupin zaměstnavatelů i ústavních činitelů. Inkluzí je třeba 

rozumět vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do společnosti a jejích 

69  Rozhodnutí VOP sp. zn. 5560/2014/VOP ze dne 18.5.2015, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
70  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16. 5. 2013, sp. zn. 4 Ads 9/2013. Nejvyšší správní soud [online].  

Nejvyšší správní soud, 2013 - 2018 [cit. 22. 3. 2019]. Dostupné z: www.nssoud.cz
71  § 11 odst. 1 písm. d) ZiP
72  srov. OTÁHAL, L. Metodika diskriminace pro zaměstnavateele. Rc-routa.cz [online]. [cit. 2021-02-123]. s. 9. 

Dostupné z:
https://www.rc-routa.cz/media/uploads/restart/metodika_diskriminace_pro_zamestnavatele.pdf
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institucí73.  Začleňování  zdravotně  postižených  zaměstnanců  obvykle  probíhá  prostřednictvím 

Krajské  pobočky  Úřadu  práce,  jejíž  činnosti  je  poradenská  činnost  i  příprava  na  budoucí 

povolání,  která je v některých pramenech označována jako „pracovní rehabilitace“74 S inkluzí 

v pracovněprávních  vztazích  je  spojena  také  poradenská  činnost  některých  subjektů,  jejichž 

služeb zaměstnavatelé využívají. Za přínosnější však považuji spolupráci se spolky, mezi jejichž 

činnosti patří při práci s budoucími, znevýhodněnými zaměstnanci podpora sociálních vztahů, 

podpora aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání  a profilaci,  podpora při řešení problémů ve 

škole, v rodině, podpora v oblasti finanční gramotnosti, podpora při zajišťování praxe a získání 

zaměstnání,  podpora  při  utváření  a  rozvíjení  pracovních  dovedností  žáků  a  spolupráce  se 

zaměstnavateli (v některých případech se jedná o exkurze u zaměstnavatelů)– tedy oblast,  ve 

které  mají  zaměstnavatelé  možnost  přímo  aplikovat  preventivní  nástroje  ochrany  před 

diskriminací. Závažnost tématu začlenění osob se zdravotním postižením se projevila povinností 

zaměstnavatelů v ust. § 81 ZamZ zaměstnat určitý podíl zaměstnanců se zdravotním pojištěním, 

která je provedením čl. 27 Směrnice 2000/78/ES. Je třeba dodat, že zdravotní postižení zůstává 

v současné  době  jediným  diskriminačním  důvodem,  u  kterého  výše  uvedená  povinnost 

zaměstnavatelů a dále také, že zákon umožňuje využít alternativních způsobů, při jejichž splnění 

zaměstnavatel nemusí povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením splnit75

Řada zaměstnavatelů využije rovněž služeb osob, které se věnují poradenství v oblasti 

programů diverzity a inkluze.

4.2.5. Ostatní prostředky zaměstnavatele při ochraně proti diskriminaci

Mezi  ostatními  prostředky  při  ochraně  proti  diskriminaci  je  třeba  zmínit  také  výkon 

funkce  podnikového  ombudsmana  pro  zaměstnance.  Podnikovým  ombudsmanem  může  být 

osoba, působící u daného  zaměstnavatele interně (jak bývá obvyklé u větších zaměstnavatelů) 

nebo externí  pracovník.  Pro řešení  situací,  vyplývajících  z tvrzené  diskriminace  je  vhodnější 

činnost ombudsmana – externího pracovníka, jako osoby relativně nezávislé na zaměstnavateli. 

Z dosavadních poznatků, které jsem k činnosti podnikového ombudsmana získal je možno učinit 

závěr,  že  nejčastěji  působí  podnikový ombudsman při  řešení  komunikačních  problémů mezi 

nadřízenými  a  podřízenými  zaměstnanci.  Ačkoli  činnost  podnikových  ombudsmanů  dosud 

73  JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Heslo „Inkluze“, Praha: Portál, 2001, str. 107
74  TOMŠEJ, Jakub. Diskriminace na pracovišti. 1. vydání. Praha: Grada, 2020, s. 111
75  § 81 odst. 1 písm. b) c) ZamZ
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nebyla podrobněji zmapována, je možno zřízení jejich funkce a rozšiřování mezi zaměstnavateli 

považovat za významný prvek, vedoucí ke kultivaci firemního prostředí a firemní kultury.

Významnou roli pro předcházení diskriminace představuje rovněž školení a metodické 

poradenství, a to nejen pro personalisty, ale i vedoucí zaměstnance, a to i z oblasti psychologie a 

psychologie práce.

Za velice přínosnou považuji  aktivitu zaměstnavatelů,  kteří se dobrovolně zapojují  do 

projektu „22 % K ROVNOSTI“76, s cílem podílet se na postupné eliminaci rozdílů ve mzdovém 

ohodnocení mužů a žen.

4.2.6.Závěr a hodnocení úlohy zaměstnavatele

Domnívám se, že  úloha zaměstnavatelů, jako subjektů ochrany práv zaměstnanců před 

diskriminací,  je  dlouhodobě  podceněna.  Je  logické,  že  přístup  zaměstnavatele  bude  v řadě 

případů ovlivněn ekonomický faktory a eliminovat tak nerovné zacházení a diskriminační snahy, 

hlavně  v oblasti  mzdové,  není  v nejbližší  době  možné,  byť  je  třeba  k tomuto  cíli  směřovat. 

Z tohoto důvodu bude třeba posilovat současné právní nástroje mimo vlastní sféru a pravomoc 

zaměstnavatele  (ukládání  sankcí  orgány  inspekce  práce  v takové  výši,  aby  mělo  náležitě 

odrazující efekt a s tímto spojená otázka, zda by vymožené sankce nemohly být využity přímo 

pro neziskové organizace, působící v oblasti ochraně práv zaměstnanců). Současně bude ovšem 

třeba  podporovat  i  zaměstnavatele  vhodnou  úpravou  zaměstnávání  osob  se  zdravotním 

postižením. 

Považuji  za  vhodné,  aby  diskriminační  jednání  ve  formě  obtěžování  některým 

spoluzaměstnancem, které nelze ztotožnit s postojem zaměstnavatele nebylo pouze předmětem 

projednávání  stížnosti  postupem dle § 276 odst.  9  ZPr,  ale  aby u zaměstnavatele  existovaly 

účinné  mechanismy,  které  zajistí  řešení  diskriminačního  jednání  i  bez  obligatorního  podání 

stížnosti. V tomto směru se nabízí výše zmíněná funkce podnikového ombudsmana (externího 

pracovníka),  který  by  přistupoval  k projednávání  stížností  jako  osoba  nezávislá  na  vůli  (a 

záměrech) zaměstnavatele. 

Řada negativních jevů, které při určité intenzitě představují diskriminaci (obtěžování a 

sexuálního  obtěžování)  bude  prováděno  konkrétními  zaměstnanci,  aniž  by  toto  jednání 

představovalo oficiální postoj zaměstnavatele. V tomto směru je na zaměstnavatelích, resp. na 

kvalitně  zaškolených  vedoucích  pracovnících,  aby  dané  jednání  včas  a  účinně  odhalovali  a 

postihovali.  Pro  projednání  takto  citlivých  témat  se  rovněž  nabízí  využití  podnikového 

ombudsmana. 

76  Projekt pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí
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4.3.  Občanská sdružení (nevládní organizace)

4.3.1. Právní úprava organizací

Právní  rámec  pro  činnost  organizací,  které  se  věnují  ochraně  zaměstnanců  před 

diskriminací, byl v konkrétnější podobě vytvořen Směrnicí Rady 2000/78/ES. Podle směrnic by 

členské státy měly podporovat dialog mezi sociálními partnery a v rámci vnitrostátní praxe také s 

nevládními organizacemi za účelem řešení jednotlivých forem diskriminace na pracovišti a boje 

proti  nim.  Dále  směrnice  zakotvila  požadavek,  kladený  na  členské  země EU,  aby  sdružení, 

organizace  nebo  právnické  osoby,  které  mají  v  souladu  s  kritérii  stanovenými  jejich 

vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování této směrnice, mohly 

ve prospěch nebo na podporu žalobce s jeho souhlasem zahájit  jakékoli  soudní nebo správní 

řízení určené pro vymáhání plnění povinností podle této směrnice. Tento požadavek je spojen 

s aktuálně  projednávaným  tématem  žalob  ve  veřejném  zájmu,  k jejichž  podání  by  byly 

oprávněny i neziskové organizace.

Ačkoli  nadále  v obecném  povědomí  i  v praxi  přežívá  označení  „občanská  sdružení“, 

v souladu s nabytím účinnosti zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) platí 

pouze právní úprava podle § 214 a násl. ObčZ o spolcích, přičemž termín „spolek“ se zvláště 

v oblasti ochrany proti diskriminaci užívá poměrně zřídka. Podobně v dřívějších předpisech před 

nabytím  ObčZ  s účinností  od  1.1.2014  bylo  možno  se  setkat  s  entitou,  nazývanou  „obecně 

prospěšná společnost“, se kterou je možno setkávat se i nyní, a to pokud se netransformovala 

v souladu  s aktuální  úpravou  ObčZ,  která  pro  tuto  entitu  užívá  název  „ústav“,  s označením 

„z.ú.“. Vzhledem k tomu, že v oblasti antidiskriminačního práva se pojmy „spolek“ a „ústav“ ve 

větší míře neužívají, budu v této kapitole užívat pojem „nevládní organizace“, nebo „občanské 

sdružení“, ačkoli toto označení není v souladu s aktuální právní úpravou. 

4.3.2. Činnost občanských sdružení (nevládních organizací)

Občanská  sdružení  a  nevládní  organizace  působí  jako  zdroj  informací  v oblasti 

antidiskriminační právní úpravy jak pro osoby, vystavené diskriminaci, tak pro instituce, kterými 

mohou být jak zaměstnavatelé, tak orgány státní správy – typicky oblastní inspektoráty práce, a 

to  formou  osobních  konzultací,  přednáškové  a  publikační  činnosti.  Pro  osoby  v nepříznivé 

sociální  situaci  jsou  občanská  sdružení  navíc  schopna  poskytnout  poradenství  a  konzultace 

zdarma. Jako příklad iniciativy, adresované zaměstnavatelům, mohu uvést publikaci „Metodika 

diskriminace pro zaměstnavatele“, autora Mgr. Luciana Otáhala, která byla vydána v prosinci 
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2017 občanským sdružením Rodinné centrum ROUTA, z.s. Z korespondence, kterou jsem vedl 

v únoru r. 2021 s občanským sdružením, je však zřejmé, že publikace byla distribuována mezi 

významnější zaměstnavatele okresu Praha-východ, ovšem bez žádné zpětné vazby, tudíž nejsou 

známy informace, zda zaměstnavatelé příručku v praxi využívají a co považují za potřebné, aby 

bylo v publikaci doplněno.77

Výhodou občanských sdružení je jejich působení a činnost způsobem, kdy jsou pro řadu 

zaměstnanců poměrně snadno dosažitelná (často i v menších městech nebo v místech, kde se ve 

zvýšené  míře  vyskytují  sociální  problémy),  za  určitou  výhodu lze  považovat  i  to,  že  nejsou 

svázána rigidními předpisy (např. ve srovnání s oblastními inspektoráty práce). 

Občanská  sdružení  jsou  schopna  vzájemně  propojit  činnost  externě  spolupracujících 

pracovníků a pod svou záštitou vydávat řadu publikací, manuálů a doporučení. V této souvislosti 

je třeba zmínit dlouhodobou činnost Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., která 

již v roce 2006 vydala publikaci „Diskriminace. Manuál pro pracovníky institucí.“ 

Zásadním bude  pro  občanské  sdružení,  působící  v oblasti  ochrany  proti  diskriminaci, 

znění jejích stanov. V praxi budou moci poskytnout účinnou ochranu (zastupování v soudním 

řízení) pouze ta občanská sdružení, která budou mít ochranu proti diskriminaci uvedenou jako 

činnost ve stanovách. V souvislosti s uplatňováním nároků soudní cestou je mimořádně přínosná 

činnost Pro bono aliance, sdružující a spolupracující s advokáty, poskytující bezplatnou právní 

pomoc. Sdružení Pro bono aliance aktivně spolupracuje s Kanceláří Veřejného ochránce práv78 a 

to jak při organizování školení a seminářů, tak při zastupování osob, které si nemohou dovolit 

úhradu právních služeb prostřednictvím advokáta. Spolupráce probíhá tehdy, pokud VOP ve své 

závěrečné  zprávě  zjistí  diskriminaci  a  přesto  nedojde  ze  strany  zaměstnavatele  k nápravě. 

Pracovníci  kanceláře  VOP  vyberou  vhodný  případ,  který  by  mohl  být  dále  řešen  s pomocí 

advokáta a sdružení Pro bono alliance za tímto účelem zprostředkuje bezplatnou právní pomoc 

advokátní kanceláře. Na druhé straně Pracovníci Kanceláře VOP spolupracují s advokáty, kteří 

převzali diskriminační kauzu a poskytují jim potřebné informace z oblasti diskriminace. Záštitou 

spolupráce je Memorandum o spolupráci mezi veřejným ochráncem práv a Pro bono aliancí, 

které bylo mezi stranami ujednáno dne 18.5.2012. V tomto směru je třeba rovněž vyzdvihnout i 

činnost samotných advokátních kanceláří, které se podle čl. 3 Memoranda zavazují poskytovat 

své  služby  zcela  zdarma  a  zavazují  se  nevyžadovat  po  svých  klient  ani  paušální  náhradu 

hotových výdajů.  Zbývá dodat,  že úpravu bezplatné právní pomoci upravuje rovněž zákon o 

77  E-mailová zpráva M.Javorské, koordinátorky projektu ReStartuj kariéru s ROUTOU 2.0, ze dne 17.2.2021
78  Zastupování oběti diskriminace. Doporučení Veřejné ochránkyně práv 2015. In equineteurope.org [online]. 

[cit. 2021-03-10]

42



advokacii79. Je jen škoda, že se na spolupráci s VOP v oblasti diskriminace nepodílí významnější 

měrou  rovněž  Česká  advokátní  komora,  jako  profesní  sdružení  advokátů.  Podle  vyjádření 

V.Burešové80 občanské  sdružení  Pro  bono  aliance  spolupracuje  s advokáty  a  neziskovými 

organizace  a  samo zastupování  neposkytuje.  Domnívám se,  že pro komplikovanost  soudních 

řízení  u  diskriminačních  sporů  bude  často  obtížné  zajistit  účast  u  jednání  dostatečně 

kvalifikovanou osobou, interně působící v rámci určitého občanského sdružení. Tato skutečnost 

souvisí  s tím,  že  podle § 26 odst.  3 nepřipouští  substituci,  pokud by diskriminovanou osobu 

zastupoval spolek;  tento  tak  nemůže  v  konkrétním  soudním  řízení  pověřit  k  zastupování 

advokáta.81

U právnické veřejnosti je možno se občas setkat s názory, že v právní úpravě občanských 

sdružení  chybí také  zakotvení povinnosti  mlčenlivosti  a povinnosti  pojištění  odpovědnosti  za 

způsobenou škodu právnickou osobou.82 Domnívám se, že zachování povinnost mlčenlivosti je 

dostatečně ošetřeno aktuální právní úpravou a dodržování této povinnosti bude spíše záležitostí 

dohledu k tomu kompetentnímu orgánu83

4.3.3. Problematika žalob ve veřejném zájmu a vztah k občanským sdružením

Současná právní úprava v ust. § 66 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále 

v této práci jen jako „SŘS“) umožnuje vyjmenovaným subjektům podání žaloby ve veřejném 

zájmu. Jak uvádějí autoři komentáře ke SŘS, „veřejný zájem“ je neurčitým právním pojmem, 

který  není  a s  ohledem na  jeho smysl  ani  nemůže  být  vyčerpávajícím způsobem definován, 

a vždy  je  třeba  ho  vykládat  ad  hoc.84 Ve  společnosti  přitom  existují  jevy,  které  ochrana 

prostřednictvím žalob podle současného ust. § 66 nezahrnuje (byť je předmětem těchto žaloba 

proti  správnímu rozhodnutí  a jevy, které mám v této práci na mysli,  by s tímto ustanovením 

přímo  nesouvisely)  a  zasluhovala  by  si  zvláštní  právní  úpravu,  reflektující  ochranu  proti 

diskriminaci. Vedle omezeného přístupu znevýhodněných skupin osob (zdravotní postižení, věk; 

79  § 18 odst. 2, § 18a až 18d, § 23 odst. 2 až 4, § 55a zákona o advokacii
80  E-mailová zpráva V.Burešové, koordinátorky Pro bono aliance ze dne 1.3.2021

81 SVOBODA K., SMOLÍK, P.,LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: 

C. H. Beck, 2017, 

82  BROŽOVÁ,  E.  Právní  prostředky  ochrany  před  diskriminací  v pracovněprávních  vztazích.  E.pravo,  
27.11.2018

83  Činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 54 zák.č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
84  BLAŽEK, Tomáš; JIRÁSEK, Jan; MOLEK, Pavel; POSPÍŠIL, Petr; SOCHOROVÁ, Vendula; ŠEBEK, Petr.  

Soudní řád správní – on line komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. Beck, 2016 
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etnikum v případě Romů) k zaměstnání ve společnosti přetrvává diskriminace znevýhodněných 

dětí v přístupu ke vzdělání. Jedná se o osoby, které mají často omezené možnosti k uplatnění 

svých nároků podle § 10 ADZ, což je hlavním argumentem pro přijetí novely ADZ, která by 

v ust.  § 11 doplnila odstavec,  umožňující  právnickým osobám, uvedeným v ust.  § 11 odst. 1 

ADZ podání antidiskriminační žaloby a to za předpokladu, že by se diskriminace nebo nerovné 

zacházení  týkalo  většího  nebo  neurčitého  počtu  osob  nebo  by  diskriminací  nebo  nerovným 

zacházení  došlo  k vážnému  ohrožení  veřejného  zájmu.85 Ačkoli  je  předložený  návrh  veden 

s dobrým úmyslem zlepšit  postavení  některých diskriminovaných  skupin,  jako problematické 

vidím užití pojmu „veřejný zájem“, který má být předpokladem pro považuji podání žaloby za 

problematické  v případě,  že  není  naplněna  podmínka  většího  nebo  neurčitého  počtu  osob. 

Důvodová  zpráva  k novele  ADZ konstatuje,  že  u  diskriminačních  sporů  existuje  významný 

veřejný zájem na zajištění rovného zacházení – předpokládá tedy veřejný zájem obecně, aniž by 

bylo jisté, že takto bude možné argumentovat v případě soudního sporu. Na druhé straně tento, 

zatím teoretický,  problém odpadá u žalob,  které  by neziskové organizace  mohly podávat  ve 

prospěch např.  blíže neurčité  skupiny uchazečů o zaměstnání,  kteří  jsou diskriminováni  díky 

podmínkám, stanoveným v pracovní inzerci. 

Koalice  nevládních,  neziskových  organizací  pracujících  v oblasti  práva  na  inkluzivní 

vzdělávání,  v současné právní úpravě postrádají  nástroj,  umožňující  systémovou obranu proti 

diskriminaci,  která  by  plnila  satisfakční  i  preventivně  odstrašující  funkci.86 Tyto  argumenty 

považuji  za  konstruktivní;  na  druhé  straně  nelze  přehlédnout,  ne  zcela  důvodné,  argumenty 

zaměstnavatelů  (Konfederace  zaměstnavatelských  a  podnikatelských  svazů  ČR)  proti  přijetí 

novely.  Poměrně  vehementně  vůči  novele  vystupuje  Hospodářská  komora  ČR.87  Jako 

problematický bod provádění novely v praxi vidím jednak ve formulaci žalobního návrhu, ve 

kterém se žalobce (nezisková organizace) bude muset vypořádat s prokázáním skutečnosti, že se 

diskriminace týkala většího počtu osob (pokud by k tomuto byli navrhování svědci, o jejichž 

práva  současně  jde,  zcela  by  se  ztratil  efekt  hromadné  žaloby,  spočívající  ve  vystupování 

jednoho, „zastřešujícího“ žalobce) a dále s rozhodováním soudu o takto podané žalobě.

85  Důvodová zpráva k návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zák.č. 198/2009 Sb., antidiskriminační 
zákona ze dne 13.3.2019, s. 1

86  Důvody pro zavedení nstitutu antidiskriminační žaloby ve veřejném zájmu. In llp.cz [online]. [cit. 2021-27-
03]. Dostupné z:

https://llp.cz/wp-content/uploads/actio-popularis.pdf

87  
https://www.komora.cz/press_release/antidiskriminacni-zakon-a-hromadne-zaloby-pravomoc-podavat-zaloby-maji-

uz-dnes-verejna-ochrankyne-prav-a-statni-zastupce-nerozsirujte-ji-o-nevladni-neziskovky/

44

https://www.komora.cz/press_release/antidiskriminacni-zakon-a-hromadne-zaloby-pravomoc-podavat-zaloby-maji-uz-dnes-verejna-ochrankyne-prav-a-statni-zastupce-nerozsirujte-ji-o-nevladni-neziskovky/
https://www.komora.cz/press_release/antidiskriminacni-zakon-a-hromadne-zaloby-pravomoc-podavat-zaloby-maji-uz-dnes-verejna-ochrankyne-prav-a-statni-zastupce-nerozsirujte-ji-o-nevladni-neziskovky/
https://llp.cz/wp-content/uploads/actio-popularis.pdf


4.3.4. Hodnocení a potenciál občanských sdružení

Organizace  poskytující  pomoc  obětem  diskriminace  mají  své  nezastupitelné  místo. 

Těžiště  činnosti  organizací  se  bude  patrně  přesouvat  od  zastupování  obětí  diskriminace 

v soudních  sporech  k činnosti  poradenské,  koordinační  a  zprostředkovatelské  činnosti  pro 

zajištění zastupování advokáty. S ohledem na neziskový a dobrovolnický charakter organizací se 

domnívám, že současná, poměrně benevolentní úprava pro založení a působení organizací není 

skutečností,  která  by  byla  v rozporu  se  zájmy  diskriminovaných  osob  i  veřejným  zájmem. 

Potenciál organizací spatřuji v cílenějším působení na zaměstnavatele a případně také ve větší 

součinnosti s obětmi diskriminace při alternativním řešení pracovněprávních sporů (aktivní účast 

na  mediaci  a  podpora  zaměstnance  jako  protiváha  vůči  často  nerovnému  postavení 

zaměstnavatele při mediaci).

4.4. Veřejný ochránce práv

4.4.1. Úvod – postavení Veřejného ochránce v právním řádu ČR

Veřejný ochránce práv (dále v této práci jen jako „VOP“) zaujímá významné a specifické 

postavení  mezi  subjekty,  poskytujícími  ochranu  proti  diskriminaci.  To  se  odráží  především 

v rozsáhlé  teoretické  činnosti,  kde  můžeme  činnost  VOP  považovat  za  dominantní  v rámci 

preventivních  nástrojů  ochrany  proti  diskriminaci,  při  srovnání  se  všemi  subjekty  ochrany. 

Specifické postavení vůči konkrétní osobě, postižené diskriminací, je dáno tím, že se VOP za 

použití  širokého  spektra  znalostí,  poznatků  o  daném  problému  a  prostřednictvím  vysoce 

odborného  a  specializovaných  pracovníků  Kanceláře  VOP  může  k situaci,  interpretované 

zaměstnancem, vyjádřit pouze v tom smyslu, zda byla diskriminace zjištěna či nikoliv, aniž by 

byl oprávněn vůči zaměstnavateli navrhnout (tím spíše nařídit) konkrétní opatření k nápravě.

Pro  postavení  VOP v rámci  soustavy  orgánů  České  republiky  je  typické,  že  VOP je 

zařazen zcela mimo rozdělení moci zákonodárné, výkonné a soudní. Je otázkou, zda by výsostné 

postavení VOP nemělo být součástí Ústavy ČR. V této souvislosti je ovšem třeba se zamyslet 

nad cílem Ústavy, jakožto dokumentu upravujícího výkon moci veřejné, tedy působnosti, která 

se ve své podstatě netýká VOP. Pro zařazení VOP do Ústavy hovoří především argumenty o 

tom, že instituce typu ombudsmana v ústavách evropských zemí obvykle zařazena bývá, byť i 

proti  tomuto  názoru  lze  oponovat  tím,  že  obsah  psané  ústavy  je  z velké  míry  individuální 

záležitostí jednotlivých států88. Dále pro zařazení institutu VOP hovoří to, že zakotvení v psané 

ústavě bude spolehlivěji zajišťovat nezávislost působení instituce, spolu s tím, že takto ukotvená 

88  CHAMRÁTHOVÁ, A. Zakotvení veřejného ochránce práv v Ústavě ČR. Právní rozhledy 18/2017, s. 634
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instituce může být obtížněji zrušena (zvláště zohledníme-li reálné snahy některých politických 

skupin o zrušení funkce VOP). V neposlední řadě by bylo zakotvení funkce VOP v Ústavě ČR 

vyjádřením a také posílením úcty k této instituci. Všechny tyto argumenty podle mého názoru 

převáží utilitaristicky pojaté hledisko o tom, že na samotném výkonu funkce a činnosti VOP by 

zařazení tohoto institutu do Ústavy ČR nic nezměnilo.

Postavení  VOP  vedle  orgánů,  jež  řadíme  k moci  zákonodárné,  výkonné  a  soudní  je 

charakteristické úzkou vazbou na Poslaneckou sněmovnu ČR, kterou je VOP volen a které je 

odpovědný za výkon své funkce. V ČR se tak prosadila  historicky starší,  parlamentní forma, 

zajišťující účinnější formu dohledu nad veřejnou správou, na rozdíl od mladší formy v podobě 

ombudsmana moci výkonné 89. Toto řešení není bez nevýhod. Poslanecká sněmovna ČR podle 

mého názoru není  schopna zajistit  ve vztahu k volbě VOP a přijímání  jeho zpráv o činnosti 

adekvátní zpětnou vazbu, odpovídající významu tohoto institutu a kterou by byl schopen lépe a 

důstojněji  zajistit  Senát, jako kontinuální instituce oproti Poslanecké sněmovně ČR. I tomuto 

názoru lze ovšem logicky oponovat tím, že řada jevů ve společnosti, které sleduje VOP a mezi 

které patří i diskriminace je progresivněji posuzována spíše poslanci než senátory.

Z hlediska správního práva je pro VOP charakteristické, že není správním úřadem a má 

tak  postavení  sui  generis90.  Zvláštní  postavení  VOP  se  odráží  v tom,  že  mu  ve  vztahu 

k soukromým subjektům nepřísluší rozhodovací pravomoc. 

Činnost VOP je vykonávána prostřednictvím Kanceláře Veřejného ochránce práv (dále 

v této práci jen jako „Kancelář VOP“), která je organizační složkou státu a v souladu s nařízením 

vlády  č.  165/2000  Sb.,  je  rozpočtovou  organizací.91 Činnost  VOP  v oblasti  ochrany  proti 

diskriminaci  je  vykonávána pracovníky právní  sekce (organizačního útvaru Kanceláře  VOP), 

v rámci které působí odbor rovného zacházení.

4.4.2. Vztah Veřejného ochránce práv k ostatním subjektům ochrany

Vztah VOP k ostatním subjektům ochrany proti diskriminaci je dán dvěma základními 

přístupy, kdy první zahrnuje spolupráce a poradenství a druhý přístup spočívá v šetření postupu 

orgánů veřejné moci (v oblasti diskriminace se jedná o šetření postupu orgánů inspekce práce). 

V tomto  případě  ovšem  VOP  není  oprávněn  zasahovat  do  činnosti  a  rozhodování  orgánu 

inspekce práce jinak, než jak stanoví ZVOP.92

89  Důvodová zpráva k zákonu č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv
90  CHAMRÁTHOVÁ, Anna; SVOBODA, Tomáš; HLOUCH, Lukáš;  KLIKOVÁ, Alena.  Zákon o veřejném 

ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 4. s.
91  CHAMRÁTHOVÁ, SVOBODA, HLOUCH, KLIKOVÁ, 2019, op. cit. s. 158
92  § 1 odst. 11 ZVOP
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Do vztahů spolupráce a poradenství je možno zařadit  také případy, kdy VOP provádí 

výzkum93, pro který shromažďuje informace od jiných subjektů a jedná se tak o opačnou situaci, 

než  když  VOP  informace  poskytuje.  Tato  situace  se  markantně  projevila  při  opakovaných 

výzkumech VOP o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech94, když zejména při 

výzkumu v roce 2015, když VOP na svou žádost, adresovanou soudům v řadě případů neobdržel 

odpověď.   V tomto  směru  platí,  že  ZVOP  neumožňuje  obligatorní  poskytování  součinnosti 

v oblasti výzkumu, což zvláště vyplývá ze srovnání s činností ústředních orgánů státní správy, 

které mají právo tuto součinnost požadovat.

4.4.3.  Metodická pomoc VOP obětem diskriminace

Ačkoli je metodická pomoc VOP obětem diskriminace je v ust. § 21b písm. a) ZVOP 

uvedena  v souvislosti  s podáním  návrhu  na  zahájení  řízení  z důvodu  diskriminace,  praxe 

ukazuje,  že  v reálných  situacích  je  tato  pomoc  širší,  resp.  se  netýká  striktně  postupu  před 

podáním žaloby.

Metodická  pomoc  je  přitom  poskytována  na  základě  podnětu,  ať  už  diskriminované 

osoby, nebo třetí osoby. Neplatí zde tedy analogie s kontrolní činností orgánů inspekce práce, 

které jsou oprávněny provádět kontrolu i bez vnějšího podnětu, a to z úřední povinnosti. 

Podání,  adresované  VOP  za  účelem  metodické  pomoci  v oblasti  diskriminace  je 

v odborné literatuře i v praxi VOP často nazýváno „podnětem“, ačkoli se nejedná o podnět ve 

smyslu § 11 ZVOP. Na druhé straně lze systematickým výkladem dospět k tomu, že i podání 

podle § 21b písm. a) ZVOP je možno nazývat podnětem a to s ohledem na ust. § 10 odst. 1 

ZVOP podle kterého má každý má právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, 

která patří do jeho působnosti podle § 1 odst. 1 a 2, přičemž ochrana proti diskriminaci je, kromě 

ustanovení § 21b ZVOP obsahující konkrétní činnosti, nedílnou součástí působnosti VOP podle 

§ 1 odst. 5 ZVOP.

Ustanovení  §  11  zákona  o  VOP  obsahuje  obecné  náležitosti,  které  musí  obsahovat 

podnět, adresovaný VOP. V případě podání diskriminované osoby je třeba zohlednit specifickou 

povahu ochrany proti diskriminaci, neboť výše zmíněné ustanovení zákona dopadá na stížnosti 

proti jednání úřadů a institucí, vymezených zákonem o VOP, nikoli na podání, jehož předmětem 

je možné diskriminační jednání zaměstnavatele. Ačkoli zákon o VOP definuje činnost VOP vůči 

diskriminovaným  osobám  jako  metodickou  pomoc  při  podávání  návrhů  na  zahájení  řízení 

93  § 21b písm. b) ZVOP
94  Výzkum  VOP  z roku  2015:  „Diskriminace  v ČR:  oběť  diskriminace  a  její  překážky  v přístupu  ke 

spravedlnosti“ a výzkum, provedený v roce 2020: „Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 
2015–2019.“
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z důvodu diskriminace, nelze metodickou pomocí rozumět činnost pouze v těch případech, kdy 

diskriminovaná osoba již podává žalobu k soudu. To je zřejmé i z informací, zveřejněných na 

webových  stránkách  VOP,  které  kromě  metodické  pomoci  výslovně  zmiňují  také  právní 

vyhodnocení situace diskriminované osoby a návrh nejvhodnějšího možnosti dalšího postupu a 

rada či nabídka spolupráce při zajištění důkazu. 

Lze  konstatovat,  že  pro  podání  diskriminované  osoby  není  stanovena  pevná  forma. 

S ohledem na specifické postavení VOP není řízení o podání diskriminované osoby správním 

řízením, a tudíž se na něj nevztahují ani ustanovení § 37 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správního 

řádu (dále v této práci jen jako „SprŘ“). 

Na řízení o podání diskriminované osoby se tímto nebudou vztahovat ani ustanovení o 

lhůtách, ve které je vyřizující orgán osobě činící podání odpovědět, resp. posoudit daný případ a 

podat zprávu. Jedním z důvodů tohoto stavu bude i skutečnost, že VOP nečiní rozhodnutí, které 

by přineslo zaměstnavateli či zaměstnanci práva a povinnosti.

Specifická a citlivá povaha pracovněprávních vztahů se v řízení u VOP projevuje rovněž 

tím,  že  úřad  VOP  pracuje  pouze  s informacemi,  předloženými  diskriminovanou  osobou  a 

neprovádí  z vlastní  iniciativy  šetření  u  zaměstnavatele.  Jak vyplývá z činnosti  VOP, jakékoli 

úkony ve vztahu k zaměstnavateli  jsou prováděny pouze s předchozím, výslovným souhlasem 

zaměstnance.  To  se  týká  především  stanoviska  zaměstnavatele;  případně  zjištění  poměrů  u 

zaměstnavatele. 

Jak  bylo  zmíněno  již  výše,  řízení  u  VOP  není  správním  řízením,  proto  se  na  něj 

nevztahují ani obecné předpisy a zásady správního práva. Na druhé straně ovšem podle mého 

názoru nelze ani v tomto případě zcela vyloučit odpovědnost VOP za řádný průběh vyřizování 

podání  zaměstnance,  neboť  zaměstnanec  oprávněně  očekává  informace,  které  jsou  pro  něj 

zásadní  v dalším  postupu.  Má-li  tedy  být  metodická  pomoc  VOP  účinná,  musí  být  podání 

zaměstnance vyřízeno v takové lhůtě, aby zaměstnanec bez vlastního zavinění mohl včas a řádně 

uplatnit svůj nárok prostřednictvím žaloby, podané k soudu. S podáním zaměstnance není podle 

právních předpisů spojeno jakékoli stavení lhůt. Ačkoli v oblasti diskriminace patrně nebudou 

časté případy, kdy by diskriminovaný účastník uplatňoval své individuální nároky těsně před 

koncem promlčecí lhůty, bude na zvážení zaměstnance, aby využil metodické pomoci VOP tak, 

aniž by mu mezitím hrozilo uplynutí promlčecí lhůty, ve které mohl uplatnit svůj nárok žalobou. 

Z právních předpisů, které se vztahují k činnosti VOP nevyplývá ani případná odpovědnost za 

škodu, způsobenou při výkonu veřejné moci podle zák.č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, neboť 

v případě metodické činnosti se o výkon veřejné moci nejedná.
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4.4.4. Výzkum veřejného ochránce práv

Zákon nestanoví podrobnější informace o tom, jaké oblasti má VOP zkoumat a jakým 

způsobem má být  prováděn.  Z konkrétní  činnosti  VOP, která  se  věnovala  výzkumu je  třeba 

poukázat  na  obsáhlý  elaborát,  zveřejněný  na  webových  stránkách  VOP  pod  názvem 

„Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 2015-2019.“ Hlavním cílem a účelem 

tohoto  výzkumu  bylo  popsat  a  analyzovat  rozhodovací  činnost  českých  obecných  soudů 

v období let  2015-2019 a to ve věcech,  kde žalobce namítá  nerovné zacházení.  Výzkum byl 

zpracován klasickou metodou,  zahrnující  sběr  a  následnou analýzu dat.  V tomto směru bylo 

určitou  překážkou  výzkumu to,  že  v současnosti  neexistuje  funkční  databáze,  shromažďující 

soudní rozhodnutí nižších (obecných) soudů v elektronické podobě a z tohoto důvodu muselo být 

při výzkumu vycházeno ze sdělení soudů a evidence soudních rozhodnutí, vedené Ministerstvem 

spravedlnosti. Z údajů, které Úřad VOP shromáždil a analyzoval vyplývá, že soudy posuzovaly 

diskriminaci  v  oblasti  práce  a  zaměstnání  celkem  v  59  případech  s tím,  že  nejčastějším 

diskriminačním důvodem byl věk zaměstnanců.95 Výzkum přináší řadu zajímavých faktů, které 

sice podle mého názoru sice nemohou samy o sobě přispět k posílení pozice diskriminovaných 

zaměstnanců v případech, kdy se chystají uplatnit své nároky žalobou nebo kdy je již o žalobě 

rozhodováno, na druhé straně by ale zjištěná fakta mohla vyvolat diskusi o tom, z jakého důvodu 

je např. hůře prokazována diskriminace v jednáních, ve kterých má zaměstnavatel širší prostor 

pro uvážení a není povinen své konečné rozhodnutí podrobněji zdůvodnit96. Za zásadní význam 

výzkumu  považuji  přehled  doporučení  ke  změně  právních  předpisů,  ze  kterých  bych  chtěl 

jmenovat alespoň doporučení: směřující ke změně současné koncepce poskytování přiměřeného 

zadostiučinění;  dále k rozšíření ust.  § 133a OSŘ tak, aby se právní úprava sdílení důkazního 

břemene vztahovala na všechna diskriminační kritéria; doporučení vedoucí ke snížení soudního 

poplatku za odvolání proti soudnímu rozhodnutí tak, aby odpovídala výši poplatku za podání 

žaloby. 

Výzkumu,  který  se  týkal  rozhodování obecných  soudů  předcházel  rozsáhlý  výzkum 

z roku 2015, jehož závěrečná zpráva byla zveřejněna pod názvem „Diskriminace v ČR: oběť 

diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti“. V rámci tohoto výzkumu byl rovněž 

okrajově  prováděn  monitoring  soudních,  ale  také  správních  rozhodnutí;  současně  se  ovšem 

výzkum  primárně  zabýval  bariérami  v obraně  před  diskriminací  a  to  bariérami  stížností  na 

diskriminaci, bariérami v obraně před diskriminací očima neziskových organizací i očima soudů 

95  Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 2015-2019. Výzkum veřejného ochránce práv 2020, s. 
9.

96  Výzkum VOP 2020, op. cit. s. 9.
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a správních orgánů. Při zjišťování četnosti a charakterů případů projednávání žalob, týkajících se 

diskriminace  bylo  i  tehdy  vycházeno  ze  sdělení  soudů  a  MSČR nicméně,  jak  konstatovala 

tehdejší ombudsmanka Anna Šabatová, jak evidence Ministerstva spravedlnosti ČR tak sdělení 

soudů o rozhodnutých diskriminačních sporech nebyla úplná.97

V průběhu  pěti  let  od  zveřejnění  této  závěrečné  zpráv  došlo  k posunu  vnímání 

diskriminace a také ke zefektivnění justice i činnosti správních úřadů. Z dnešního pohledu by 

tedy  bylo  zajímavé  zpracovat  samostatnou  analýzu  s cílem  zjistit,  nakolik  se  bariéry,  které 

omezovaly  zainteresované  subjekty,  zabývající  se  diskriminací,  podařilo  do  současné  doby 

odstranit. 

Kromě výzkumů, který je prováděn přímo VOP je třeba uvést výzkumy, prováděné na 

základě  dohody  s neziskovými  organizacemi  a  to  metodami,  které  zákon  VOP neumožňuje. 

Přínosem takto prováděného výzkumu bude možnost provádět tzv. situační testování, spočívající 

v navození situace, při níž je osoba, která je nositelem určitého diskriminačního znaku, aniž by 

osoba, u které se předpokládá diskriminační jednání věděla, že je její jednání sledováno. Určitá 

úskalí  tohoto  způsobu výzkumu (otázka  oprávněných zájmů sledované osoby)  a  účel  tohoto 

testování  v situaci,  kdy  k diskriminaci  v podstatě  nedochází,  byť  je  nutno  přihlédnout  také 

k možnému diskriminačnímu jednání pro domnělý důvod podle § 2 odst. 5 ADZ.   

Z hlediska zpracování výzkumů je zřejmé, že ani Úřadu VOP se nevyhýbají problémy, 

související především s určitou mírou nejistoty, pokud jde o úplnost zpracovávaných dat. I přes 

tyto skutečnosti jsou výzkumy VOP cenným zdrojem informací a slouží tak naplnění záměru 

zákonodárce, aby VOP sloužil jako poradensko-informační a osvětový orgán.

4.4.5. Zprávy a doporučení Veřejného ochránce práv 

Ustanovení § 21b písm. c) ZVOP uvádí ve výčtu činností VOP také zveřejňování zpráv a 

vydávání doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací. Toto ustanovení je ve své prvé části 

speciálním ustanovením k § 23 ZVOP, které stanoví povinnost předkládat Poslanecké sněmovně 

souhrnnou zprávu o činnosti  a  ve vztahu k § 24 ZVOP, které stanoví  povinnost  předkládat 

Poslanecké sněmovně, vedle dalších povinností, také zprávy o průběžné činnosti. 

Pokud porovnáme Výroční zprávu, předkládanou Poslanecké sněmovně a Výroční zprávu 

o  ochraně  před  diskriminací,  je  patrné,  že  Výroční  zpráva  o  diskriminaci  existuje  zvlášť  i 

v podobě  součásti  Výroční  zprávy  pro  Poslaneckou  sněmovnu.  Obsahově se  tak  jedná  o 

totožnou, zvláštní kapitolu souhrnné zprávy o činnosti VOP, která je v souladu s ust. § 23 ZVOP 

97  ŠABATOVÁ A. a kol.  Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti.  
Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015. s. 95
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předkládána vždy do 23. března Poslanecké sněmovně ČR. Výroční zpráva se neomezuje pouze 

na statistická data, ale obsahuje rovněž doporučení pro zaměstnavatele i pro subjekty, zastupující 

diskriminované osoby. Výroční  zpráva obsahuje rovněž legislativní  doporučení a  každoročně 

také jednu kapitolu, která se věnuje výzkumu. 

Z ustanovení § 23 odst. 2 ZVOP vyplývá, že Poslanecká sněmovna zprávu VOP pouze 

projednává, aniž by na základě této zprávy vyvozovala určitý závěr. V praxi dochází k tomu, že 

výsledek projednání  je  pouze konstatování  o  tom,  že Poslanecká sněmovna vzala  zprávu na 

vědomí. Výroční zpráva se projednává v plénu Poslanecké sněmovny, informace o činnosti se 

projednávají  pouze  v petičním  výboru.  Je  tedy  zřejmé,  že  předkládané  zprávy  mají  pro 

Poslaneckou sněmovnu pouze informační význam, přičemž obsah zpráv (výsledky práce VOP) 

nejsou  Poslaneckou  sněmovnou  posuzovány  a  nejsou  z nich  vyvozovány  žádné  podstatné 

závěry. 

Pokud jde o oblast doporučení k otázkám, souvisejícím s diskriminací ve smyslu § 21b 

písm.  c)  ZVOP,  platí,  že  jejich  účelem  je  informovat širokou  veřejnost  o problematice 

diskriminace a vyjadřují ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, 

jak  se  takového  jednání  vyvarovat.98 Jedná  se  tedy  o  odlišnou  činnost,  že  kterou  upravuje 

ustanovení  § 22 ZVOP, jako zvláštní oprávnění  VOP doporučit  vydání,  změnu nebo zrušení 

právního nebo vnitřního předpisu.

4.4.6. Spolupráce Veřejného ochránce práv v rámci Evropské sítě „Equinet“

Nelze  opominout  rovněž  působení Veřejného  ochránce  práv  v rámci  Evropské  sítě 

Veřejných ochránců práv (Equinet). Tato organizace byla zřízena v roce 2007 jako profesionální 

platforma  pro  spolupráci,  budování  kapacit  a  vzájemnou  podporu  mezi  orgány  pro  rovné 

zacházení  při  právním výkladu  a  provádění  směrnic  EU o  rovném zacházení  v  praxi  a  při 

podpoře rovnosti a odstraňování diskriminace. Veřejný ochránce práv je členem Equinet od r. 

2010. 

Předmětem  činnosti  členů  Equinet  jsou  především  jednání,  jejichž  cílem  je sdílet 

evropské  zkušenosti  z řešení  konkrétních  případů  z oblasti  ochrany  před  diskriminací.99 

Předmětem těchto jednání je seznámení s řešenými případy diskriminace a spolu s tímto výměna 

98  Webové stránky Veřejného ochránce práv – sekce Diskriminace-Doporučení In test.ochrance.cz [online]. [cit. 
2021-27-03]. Dostupné z:

https://test.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/

99  Setkání evropských expertů na diskriminaci. Tisková zpráva In test.ochrance.cz [online]. [cit. 2021-27-03]. 
Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/aktualne/setkani-evropskych-expertu-na-diskriminaci/
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poznatků, zkušeností a přístupů v jednotlivých členských zemích. Od roku 2013 je předmětem 

společných jednání rovněž revize antidiskriminačních směrnic EU.

4.4.7. Projednání podnětu diskriminované osoby k prošetření postupu orgánu inspekce práce

Výsledek  kontrolní  činnosti  orgánů  inspekce  práce  může  být  impulsem  pro  podání 

podnětu VOP jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany zaměstnance. Činnost VOP, prováděná 

na základě podnětu diskriminovaného zaměstnance podle ust. § 10 ZVOP, nelze považovat za 

„klasickou“ formu pomoci obětem diskriminace, která spadá pod ust. § 21b ZVOP; přesto bude 

mít výsledek šetření VOP často zásadní význam pro rozhodování zaměstnance o dalším postupu 

a procesní strategii  vedení případu. Podání zaměstnance v daném případě tak již bude muset 

splňovat formu, stanovenou dle § 11 odst. 1 ZVOP. Domnívám se ovšem, že spolu s podnětem 

na prošetření postupu orgánu inspekce práce je možné, aby zaměstnanec požádal VOP o jeho 

stanovisko k možnému diskriminačnímu jednání. 

Z praxe je možno uvést případ, který byl u VOP šetřen pod sp.  zn.  5676/2018/VOP, 

s rozhodnutím ze dne 3.6.2019.100 V daném případě VOP šetřil podnět bývalého zaměstnance, 

který namítal, že  namítal, že inspektorát práce nedostatečně prošetřil namítanou diskriminaci z 

důvodu věku, které se podle něj měl dopustit jeho bývalý zaměstnavatel. VOP v daném případě 

dospěl k závěru, že orgán inspekce práce se dopustil pochybení tím, že neúplně zjistil skutkovou 

stránku  daného  případu;  nezohlednil  údaje  o  vědeckém  výkonu  poskytnutých  stěžovatelem; 

nesprávně posoudil interní dokumenty kontrolované osoby; nedostatečně zpracoval shromážděné 

statistické údaje. Současně ale můžeme v rozhodnutí VOP nalézt řadu postřehů a závěrů, které se 

týkají  samotného  diskriminačního  jednání  zaměstnavatele  a  které  tak  diskriminovaný 

zaměstnanec může využít ve svém dalším postupu. Jedná se např. o poznatek, že systémovým 

rozlišováním mezi zaměstnanci  na základě data uzavření pracovní smlouvy může docházet  k 

nepřímé diskriminaci starších zaměstnanců z důvodu věku, dále např. o závěr o tom, že není 

rozhodující, zda je věková hranice stanovena interním předpisem nebo jiným způsobem. 

4.4.8. Pravomoc Veřejného ochránce ve vztahu k právním předpisům

100  Rozhodnutí veřejného ochránce práv 5676/2018/VOP ze dne 3.6.2019 In: fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-
02-12]. Dostupné z:

https://eso.ochrance.cz/Nalezene
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Za významnou činnost VOP, která se ovšem vztahuje ke všem oborům jeho působnosti; 

nikoli  pouze  diskriminace,  je  třeba  považovat oprávnění  podle  stanovení  §  22  ZVOP,  které 

umožňuje  VOP  doporučit  vydání,  změnu  nebo  zrušení  právního  nebo  vnitřního  předpisu. 

Oprávnění VOP má reflexi v ust. § 64 odst. 2 zák.č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. 

V praxi bylo oprávnění VOP v roce 2012 naplněno doporučením Poslanecké sněmovně, 

aby  upravila  výši  soudního  poplatku  za  podání  antidiskriminační  žaloby.  Tento  krok  VOP 

odůvodnil  tím,  že  předchozí  právní  úprava  v sazebníku  zák.č.  549/1991  Sb.,  o  soudních 

poplatcích  (tedy  soudní  poplatek  2.000,-  Kč  u  nároků  na  náhradu  nemajetkové  újmy  do 

200.000,- Kč a 1% z uplatněného nároku v případě, kdy je vyšší než 200.000,- Kč) je v rozporu s 

čl. 7 odst. 1 směrnice 2000/43 a čl. 9 odst. 1 směrnice 2000/78, podle kterých musí být účinná 

ochrana proti diskriminaci dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržením zásady 

rovného zacházení, i když vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci již skončily. 

4.4.9.  Spolupráce Veřejného ochránce práv s neziskovými organizacemi

Neziskové organizace jsou významným partnerem VOP. Spolupráce mezi neziskovými 

organizacemi  a  VOP  probíhá  v oblasti  shromažďování  údajů  o  případech  diskriminace  a 

situačním testování, které jsou následně poskytovány VOP k dalšímu zpracování; dále se jedná o 

podporu, poskytovanou VOP v rámci iniciativ, vedoucích k jeho rozšiřování pravomocí (výzva 

33 neziskových organizací k podpoře novely zákona o veřejném ochránci práv (jaro 2016) 101 . 

Dalším významnou oblastí spolupráce je zajišťování právní pomoci obětem diskriminace, které 

probíhá  prostřednictvím  neziskové  organizace  Pro  bono  aliance102.  VOP  je  činný  při 

zprostředkování  společných  jednání  za  účasti  neziskových  organizací  o  zástupců  orgánů 

inspekce práce103

4.4.10. Spolupráce Veřejného ochránce práv s Ministerstvem práce a sociálních věcí

101  POLÁK, P., LAVRINČÍKOVÁ, M.  Ombudsman/ka a neziskové organizace.  In: ochrance.cz [online]. [cit. 
2021-02-16]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/
04_02_10_let_antidiskriminacniho_zakona_pohledem_NO/
04_02_Ombudsmanka_a_neziskove_organizace_PREZENTACE.pdf

102  podrobnosti  o  této  spolupráci  jsou  předmětem  kapitoly  4.3.2.  Činnost  občanských  sdružení  (nevládních 
organizací)

103  Inspekce  práce  a  neziskové  organizace  společně.  Ombudsmanka  zorganizovala  setkání  k ochraně  před 
diskriminací. In: ochrance.cz [online]. [cit. 2021-02-3]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/aktualne/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-ombudsmanka-zorganizovala-
setkani-k-ochrane-p/
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Dlouhodobě nedořešeným  problémem  v pracovněprávních  vztazích  je  rozdílné 

odměňování  mužů  a  žen.  V tomto  směru  tedy  lze  považovat  za  obzvlášť  přínosnou činnost 

pracovní  skupiny  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí,  která  se  věnuje  projektu  „22% 

K ROVNOSTI.“104 Podle  informací  VOP  v současné  době  probíhá  spolupráce  mezi  členy 

pracovní  skupiny projektu  a  Kanceláří  VOP. Jedním ze  společně  řešených témat  je  nerovné 

odměňování v pracovně-právních vztazích. Přínosem VOP v tomto směru je i podpora akčního 

plánu  Ministerstva  práce  a sociálních  věcí  pro  snižování  rozdílu  v odměňování  žen  a mužů 

v ČR.105

4.4.11. Závěr a úvahy de lege ferenda

Při hodnocení významu VOP v oblasti ochrany proti diskriminaci se nabízí otázka, zda 

by nebylo vhodné udělit VOP pravomoc ukládat v rámci řízení o podání diskriminované osoby 

povinnost zaměstnavatelům poskytnout potřebnou součinnost. Posuzování daného případu by se 

tímto jistě zjednodušilo, byť vyvstává otázka, zda by VOP v tomto směru nesuploval činnost 

inspektorátu práce. 

Předmětem  další  diskuse  může  být  i  změna  charakteru  posouzení  VOP,  které  by  se 

neomezilo pouze na konstatování o tom, zda zjistil či nezjistil diskriminační jednání, ale navíc by 

obsahovalo uložení povinnosti zaměstnavateli přijmout opatření, vedoucí k nápravě. 

K výše uvedenému se domnívám, že instituce VOP je v průběhu posledních let postupně 

vnímána jako těleso, na které se veřejnost obrací v důvěře, že bude usměrňovat působení orgánů 

veřejné  moci,  aniž  by  ze  strany VOP hrozilo  ukládání  povinností  či  dokonce  sankcí.  Podle 

průzkumů veřejného mínění důvěra v instituci VOP s menšími odchylkami stoupá. Jestliže podle 

šetření Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR z konce roku 2004 

rozhodně důvěřovalo a spíše důvěřovalo 45% respondentů106,  podle šetření  agentury Median, 

které  bylo  provedeno  v únoru  2020,  68% respondentů  považuje  funkci  veřejného  ochránce 

lidských práv  za  důležitou,  opačně se  vyslovilo  pouze  27% respondentů 107 Jakkoli  je  třeba 

104  podrobnosti o daném projektu jsou předmětem kapitoly 4.6. Pracovní skupina Ministerstva práce a sociálních  
věcí 

105  Rodičovství, práce a 22 % k rovnosti. Aktualita z diskriminace. In: ochrance.cz [online]. [cit.  2021-02-15]. 
Dostupné z:

https://test.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2019/rodicovstvi-prace-a-22-
k-rovnosti/

106  HORÁKOVÁ, Naděžda.  Názory občanů na úřad Kancelář veřejného ochránce práv.  Praha, 2004: Centrum 
pro výzkum veřejného mínění

107  ŠELEPOVÁ, Eva.  Téměř 70 procent Čechů považuje ombudsmana za důležitého. Pro funkci jsou zejména  
voliči pravice. Irozhlas, 2020
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činnost ochránce v oblasti diskriminace chápat jako činnost specifickou, vedle šetření podnětů na 

postup  orgánů  veřejné  moci,  je  podle  mého  názoru  užitečné,  aby  se  nadále  udržovala  a 

upevňovala autorita VOP u veřejnosti  a to tím spíše, pokud ve společnosti  existují tendence, 

směřující ke zpochybňování smyslu a účelu instituce VOP108

Další oblastí, ve které lze uvažovat o posílení pravomocí a rozšíření působnosti VOP je 

možnost podat žalobu ve veřejném zájmu a to obdobně, jak současný návrh na přijetí novely 

ADZ a SŘS zamýšlí  v případě  neziskových organizací.  Skutečností  je,  že  v roce 2016 tento 

návrh byl předmětem diskusí, nicméně domnívám se, že nyní bude prioritní zavést tento institut 

pro neziskové organizace

4.5. Orgány inspekce práce

4.5.1. Postavení orgánů inspekce práce mezi subjekty na ochranu proti diskriminace

Státní  úřad  inspekce  práce  (dále  jen  „SÚIP“)  a  oblastní  inspektoráty  práce,  jejichž 

působnost je upravena dle § 3 ZiP, ve spojení s § 5 a násl. zaujímá mezi nástroji na ochranu proti 

diskriminaci  práce  významné  postavení,  neboť  bude  v konkrétním  případu  diskriminace 

zpravidla prvním orgánem veřejného moci, který se bude jednáním zaměstnavatele zabývat. 

Vlastní kontrolní činnost zaměstnavatelů je vykonávána oblastními inspektoráty práce, 

které působí jako orgán veřejné moci vedle nadřízeného Státního úřadu inspekce práce se sídlem 

v Opavě. Přesto i Státní úřad inspekce práce přispívá svou činností zejména v oblasti prevence 

proti  diskriminaci,  a  to  předkládáním  podnětů  ke  zlepšení  pracovněprávních  předpisů; 

poskytováním  poradenství,  týkající  se  ochrany  pracovních  vztahů  a  pracovních  podmínek; 

zpracovávání ročních souhrnných zpráv o výsledcích kontrolních akcí; spoluprací na programech 

osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek. 

Uplatňování  reparačních  nástrojů  je  naproti  tomu  obvykle  náplní  činnosti  oblastních 

inspektorátů  práce  a  projevuje  se  prováděním  kontrol  a  rozhodovací  činností,  spojenou 

s možností ukládaní sankcí. 

Vztah k ostatním subjektům ochrany proti diskriminace bude v případě orgánů inspekce 

práce často „poznamenán“ tím,  že se jedná o orgán veřejné moci.  Z tohoto důvodu je  vztah 

inspekce práce k ostatním subjektům vymezen tím,  že se jedná o neutrální  státní  orgány, do 

jejichž  činnosti  nelze  zasahovat.  Na  druhé  straně  bývá  činnost  inspekce  práce  v případech 

108  Trikolóra podala návrh zákona na zrušení úřadu ombudsmana. Česká justice, 21.1.2020
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diskriminace  zaměstnanců  předmětem  šetření,  zda  nedošlo  k jeho  pochybení  a  to  nejen  na 

základě podnětů zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců.109

Tím spíše lze uvítat iniciativy VOP, pokud usiluje o dialog mezi orgány inspekce práce a 

neziskovými organizacemi. Podle vyjádření někdejší Veřejné ochránkyně práv, Anny Šabatové, 

cílem  těchto  jednání  je  zvýšit  povědomí  inspektorátů  o aktuálních  poznatcích  neziskových 

organizací  o diskriminačních  praktikách  zaměstnavatelů  a současně  zvýšit  povědomí 

neziskových organizací o právních možnostech a úskalích při dokazování diskriminace orgány 

inspekce práce.110

Přes  výše uvedené snahy VOP  orgány inspekce  práce  spolupracují  spíše  s ústředními 

orgány státní správy – s Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“).  Především se 

jedná o schvalovací činnost MPSV k Ročnímu programu kontrolních akcí; dále je třeba uvést 

předkládání  zpráv  o  zasedání  pracovních  skupin,  které  se  zabývají  vyhodnocením  systémů 

národních inspekcí práce dle tzv. „Společných zásad inspekce práce v rámci EU“. Specifickou 

formou spolupráce s pracovní skupinou projektu MPSV „22% k rovnosti“ je společná snaha o 

zefektivnění kontrol v oblasti rovného odměňování.

4.5.2. Preventivní nástroje ochrany proti diskriminaci

Domnívám se,  že  poradenská a  informační  činnost  orgánů  inspekce  práce  ve  vztahu 

k diskriminovaným  zaměstnancům,  bude  daleko  méně  významná  než  v případě  veřejného 

ochránce práv a neziskových organizací a to již z toho důvodu, že ZiP ve svém ustanovení § 4 

odst. 1 písm. c) uvádí jako adresáty poradenství (na prvním místě) zaměstnavatele. Podle mého 

názoru se i v tomto případě projevuje výkon státní správy orgánů inspekce práce, jehož primární 

úlohou v pracovněprávní  oblasti,  související  s diskriminací  není (a z povahy věci ani nemůže 

být)  ochrana  individuálních  nároků  zaměstnance,  ale  dodržování  povinností  vyplývajících 

z právních předpisů. 

V praxi  se  lze  setkat  s různými  názory,  vztahujícími  se  k problematice  poskytování 

poradenství  orgány  inspekce  práce  a  to  zejména  pokud  jde  o  poskytování  podrobnějšího 

právního stanoviska ke konkrétnímu případu. Zatímco autoři M. Dvořák a F. Valeš se ve své 

publikaci  „Manuál  k šetření  podnětů  na  diskriminaci“  domnívají,  že  by  bylo  žádoucí,  aby 

poradenská  a informační  činnost  zahrnovala  poskytnutí  rámcového  právního  stanoviska  či 

vyjádření  právního  názoru  (zahrnujícího  např.  kvalifikaci  zákonnosti  jednání  zaměstnavatele 

109  § 1 ZOVP
110  Inspekce  práce  a  neziskové  organizace  společně.  Ombudsmanka  zorganizovala  setkání  k ochraně  před 

diskriminací. op. cit. 
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a doporučení  k využití  konkrétních  právních  prostředků  ochrany)111,  autor  příslušné  pasáže 

komentáře  k ZiP  P.Kieler  se  domnívá,  že  konkrétní  rady  jak  postupovat,  nemohou  být 

poskytovány již jen z toho důvodu, že orgány inspekce práce nemohou za následný postup a 

rozhodnutí  tazatele  přebírat  odpovědnost112.  Domnívám  se,  že  rozřešení  této  otázky  souvisí 

s moderním chápáním veřejné správy jako služby občanům. Případná odpovědnost, na kterou 

naráží autor komentáře ZiP se podle mě vztahuje především k nesprávnému úřednímu postupu, 

spolu s případným vznikem škody ve smyslu zák.č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci. V tomto smyslu je nesprávným úředním postupem takový 

především  takový  postup,  spočívající  v porušení  povinnosti  učinit  určitý  úkon  (vydat 

rozhodnutí). Podle mého názoru by tak došlo k nesprávnému úřednímu postupu, který by mohl 

založit případnou odpovědnost za škodu, pokud by orgán inspekce práce byl nečinný a neposkytl 

žadateli žádné stanovisko.

Na okraj je třeba uvést, že kromě orgánů inspekce práce poskytuje dle ust. § 8a odst. 1 

písm. g) ZOZ metodickou pomoc účastníkům pracovněprávních vztahů rovněž krajské pobočky 

úřadu práce. Charakter poradenské činnosti podobně jako v případě ust. § 4 odst. 2 písm. c)  ZIP 

spočívá  v  poskytování  poradenských,  informačních  a dalších  služeb  v oblasti  zaměstnanosti 

a pracovněprávních  vztahů.  V této  souvislosti  se  nabízí  otázka,  zda  není  zakotvení  této 

pravomoci duplicitní  ve vztahu k činnosti orgánů inspekce práce a to i přesto, že poradenská 

činnost úřadu práce bude zaměřena i na výkon povinností zaměstnanců.

4.5.3. Kontrolní činnost 

Oblastní inspektoráty práce (dále  jen „inspektorát  práce“),  které jsou správními úřady 

zřízeny dle  ust.  §  2  odst.  1  ZiP,  působí  jako subjekty  ochrany práv diskriminovaných osob 

především  prostřednictvím  kontrolní  činnosti  zaměstnavatelů,  v konkrétních  případech 

porušování  práv  a  povinností  v pracovněprávních  vztazích.  Pro  postavení  inspektorátu  je 

charakteristická jeho role orgánu veřejné moci, který je v souladu s ustanoveními § 3 odst. 1, §3 

- §7 ZiP, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „ZK“ a SprŘ (dále jen „SprŘ“) oprávněn 

autoritativně rozhodovat o právech a povinnostech účastníků řízení o kontrole a v návaznosti na 

takto získané podklady v řízení o uložení pokuty za přestupky na úseku rovného zacházení podle 

§ 11 a § 24 ZiP.

Představu  o  množství  kontrol  je  možno  si  učinit  z Ročních  souhrnných  zpráv  o 

výsledcích kontrol, zveřejněných na webových stránkách SÚIP. V roce 2019 provedly orgány 

111  DVOŘÁK, M., VALEŠ, F., 2015 op. cit. s. 20
112  JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O., 2014, op. cit., s. 20
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inspekce práce celkem 561 kontrol, které byly cíleně zaměřeny na oblast rovného zacházení a 

dodržování  zákazu  diskriminace  na  pracovišti.  Z  tohoto  počtu  jich  bylo  330 realizováno  na 

základě  informací  z přijatých podnětů.113 Současně můžeme sledovat  rostoucí  tendenci,  když 

podle  byl  podle  této  zprávy  v oblasti  uplatňování  práva  na  zaměstnání  zaznamenán  nárůst 

podnětů ke kontrolám v oblasti diskriminace oproti předchozím létům. V roce 2019, tak jako v 

předchozích letech, se jednalo především o podněty upozorňující na nabídky práce obsahující 

diskriminační prvky, zejména z důvodu věku a pohlaví114. Domnívám se, že tyto údaje potvrzují 

nutnost  věnovat  větší  pozornost  zastupování  zájmů  většího,  blíže  neurčitého  počtu  adresátů 

těchto nabídek práce, což považuji za jeden z argumentů pro přijetí novelizace ZOVP, která by 

umožnila podávání žalob ve veřejném zájmu neziskovými organizacemi.115

Při své kontrolní činnosti vychází inspektorát práce primárně z ust. § 5 odst. 1 ZiP, podle 

kterého je dán rozsah kontrolní činnosti ustanovením § 3 ZiP. Je třeba uvést, že od 1.1.2012 

orgány inspekce práce provádějí  kontroly také na úseku zaměstnanosti,  kde se diskriminační 

projevuje  zejména  v pracovní  inzerci.  Počet  kontrol  zaměřených  do  oblasti  zákona  o 

zaměstnanosti přitom v období od roku 2012 přitom přesáhl počet 87 tisíc116 Postup provádění 

kontroly je upraven mimo ZiP, v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „Kř“). Skutková 

podstata  možného  přestupku  je  vymezena  v ust.  §  11  Zip  a  u  obou  předpisů  bude  platit 

subsidiární použití zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu. Jak bude uvedeno níže, problematika 

kontroly  má  přesah  do  dalších  právních  předpisů  –  zejména  do  zákona  č.  101/2000  Sb.,  o 

ochraně osobních údajů. Pro diskriminovanou osobu platí, že není účastníkem správního řízení, 

které provází kontrolní činnost, ve smyslu správního řádu.117 Tato skutečnost vyplývá z podstaty 

kontroly, která je prováděna vůči zaměstnavateli; na druhé straně zaměstnanec není z procesu 

kontroly  zcela  vyloučen.  Z praxe  inspekce  práce  vyplývá,  že  naprostá  většina  kontrol 

zaměstnavatelů  probíhá  na  základě  podnětu  zaměstnance.  Ačkoli  není  předepsána  konkrétní 

forma podnětu a v řadě případů si lze představit i podnět učiněný ústně, může nastat problém při 

ověření  relevance  daného podnětu  pro posouzení,  zda  kontrolu  zahájit  či  nikoli118.  Přes  tuto 

113  Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí za rok 2019

114  Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí za rok 2019
115  Důvodová zpráva k návrhu poslanců na vydání zákona, kterým se mění zák.č. 198/2009 Sb., antidiskriminační 

zákona ze dne 13.3.2019
116  STÁDNÍK J., KIELER P., ŠTEFKO, M. Zákon o inspekci práce. Komentář.  Praha: Wolter Kluwer ČR a.s. 

2016, 8 s.
117  srov. JEMELKA, L.; PONDĚLÍČKOVÁ, K.; BOHADLO, D. Správní řád. Komentář. 6. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2019, s. 182

118 JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O. Zákon o kontrole. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2014, 35 s.
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skutečnost  platí  zvláštní  ochrana  osoby  podávající  podnět  podle  §  22  Kř,  kdy  V souladu 

s obecnými ustanoveními správního řízení je osoba podávající  podnět vyrozuměna o zahájení 

provedení a výsledku kontroly119. Tento požadavek je rovněž v souladu s ust. § 42 SprŘ. orgány 

inspekce práce jsou v této souvislosti vázány zejména zásadou součinnosti s  dotčenými osobami 

dle § 4 odst. 2 a odst. 4 SprŘ, tedy žádost zaměstnance o poskytnutí poradenství musí posoudit 

podle jejího obsahu a  pro případ, že zjevně vykazuje znaky podnětu k provedení kontroly, mají 

a musí o tom zaměstnance poučit a pomoci mu podnět řádně formulovat, a to typicky sepsáním 

záznamu a ústně podaném podnětu a poučením o možných podkladech podnětu.120 K povinnosti 

orgánu inspekce práce zabývat se celým podnětem zaměstnance se v minulosti vyjadřoval rovněž 

veřejný ochránce práv v případě uchazečky o zaměstnání, která v rámci svého podnětu předložila 

vlastní  nahrávku  telefonického  rozhovoru  s nevhodnými  dotazy  zaměstnavatele.  Na  základě 

takto  předložené  nahrávky  byla  orgánem inspekce  práce  provedena  kontrola  zaměstnavatele 

s tím, že porušení povinností zaměstnavatele nebylo zjištěno. Inspektorát se ovšem nezabýval 

samotnou nahrávkou a neprováděl z vlastní iniciativy potřebná další šetření (např. formou dotazů 

na ostatní zaměstnance) a spokojil se pouze s vyjádřením zaměstnavatele. VOP v tomto případě 

postup orgánu inspekce práce  shledal  nedostatečným.  Závěry VOP jsou v souladu s obecnou 

zásadou, která platí pro orgány veřejné moci rozhodující autoritativně o právech a povinnostech 

účastníků,  totiž  že  správní  orgán  má  vždy  zjistit  veškeré  okolnosti,  které  jsou  důležité  pro 

ochranu veřejného zájmu. V řízení, kde má být ex officio uložena povinnost, musí správní orgán 

i bez návrhu zjistit veškeré okolnosti svědčící jak ve prospěch, tak v neprospěch toho, jemuž má 

být  povinnost  uložena.  Při  podání  podnětu  k provedení  kontroly  musí  být  zajištěno  právo 

diskriminovaného zaměstnance na tzv. dobrou správu.

Zbývá dodat, že diskriminovanému zaměstnanci, který podává podnět, není přiznáváno 

postavení  osoby  poškozené  ve  smyslu  ust.  §  70  zák.č.  250/2016  Sb.,  o  odpovědnosti  za 

přestupky  a  řízení  o  nich  (dále  jen  „PřesZ“)  a  to  i  v těch  případech,  kdy  přichází  v úvahu 

uplatnění  nároky  na  náhradu  škody  vůči  zaměstnavateli.  Podobně  není  zaměstnanci, 

podávajícímu podnět, přiznáno postavení osoby přímo postižené spácháním přestupku dle ust. § 

71 PřesZ, neboť zahájení řízení o přestupku nebo správním deliktu zaměstnavatele není vázáno 

na její souhlas.

Specifické postavení má při provádění kontroly tzv. přizvaná osoba. Příkladem přizvané 

osoby,  která  se  účastní  kontrol  u  zaměstnavatele  v případě  šetření  možného  diskriminačního 

119  DVOŘÁK,  M.,  VALEŠ,  F.  Manuál  k šetření  podnětů  na  diskriminaci  v oblasti  zaměstnanosti  a  
pracovněprávních  vztahů  pro  pracovníky  a  inspektory  Státního  úřadu  inspekce  práce.Praha:  Poradna  pro 
občanství/Občanská a lidská práva, 2015. s. 20

120  DVOŘÁK, M., VALEŠ, F., 2015 op. cit. s. 20
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jednání je člen pracovní skupiny projektu „22 % K ROVNOSTI“ 121 , jejíž činnost je předmětem 

kapitoly  této  práce,  týkající  se  systémových  projektů  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí. 

Obsahem  kontroly  budou  často  citlivé  informace,  jejichž  zveřejňování  nebude  v zájmu 

zaměstnavatele.  K tomuto  účelu  slouží  institut  povinnosti  mlčenlivosti  podle  §  20  Kř  podle 

kterého  kontrolující  nebo  přizvaná  osoba  má  povinnost  zachovávat  mlčenlivost  o všech 

skutečnostech,  o kterých se dozvěděla v souvislosti  s kontrolou nebo s úkony předcházejícími 

kontrole,  včetně  povinnosti  nezneužívat  takto  získaných  informací.  Z této  povinnosti  platí 

výjimka v případě, kdy ke zproštění mlčenlivosti může dojít v souladu s ust. § 20 odst. 3 Kř a to 

buďto kontrolovanou osobou, resp. zaměstnavatele – ve vztahu k přizvané osobě nebo osobou 

nadřízenou  vůči  osobě  kontrolující,  kde  je  navíc  vyžadován  veřejný  zájem.  V tomto  směru 

souhlasím s autory komentáře Kř a domnívám se, že veřejný zájem může být nadřízenou osobou 

kontrolujícího  shledán  vždy,  kdy nutnost  dodržování  povinností  stanovených  zákonem (tedy 

pracovněprávních  předpisů  a  ADZ)  nebo  ochrana  hodnot,  na  jejichž  vytváření  a ochraně  je 

veřejný zájem, převáží nad povinností mlčenlivosti,  tedy nad povinností uchovávat důvěrnost 

určitých informací.122 Nadto se domnívám, že i tímto způsobem dochází k upevnění preventivní 

ochrany proti diskriminaci, poskytované inspekcí práci. Otázkou nicméně zůstává, jaký rozsah 

informací je zaměstnavatel povinen poskytnout. V této souvislosti je třeba poukázat na ust. § 8 

písm. c) Kř, podle kterého je zaměstnavatel  poskytnout součinnost tím, že kontrolující  osobě 

předloží podklady, vztahující se k předmětu kontroly. Pro pracovníky inspektorátu práce je tedy 

důležité vymezit předmět kontroly natolik široce123, aby se zaměstnavatel právě s odkazem na 

ust. § 8 písm. c) Kř nemohl účinně bránit předložení všech podkladů, potřebných pro posouzení 

jeho možného diskriminačního jednání.

Zaměstnanci  inspekce  práci  jsou  povinni  při  výkonu  kontrolní  činnosti  postupovat 

v souladu  s metodickými  pokyny,  vydávanými  generálním  inspektorem.  Účelem  vydávání 

metodických pokynů je především sjednocení kontrolních postupů při kontrolách prováděnými 

oblastními inspektoráty. Jako příklad lze uvést Metodický pokyn Generálního ředitele SÚIP k 

zásadám hodnocení srovnatelných pracovních a mzdových podmínek agenturního zaměstnance a 

zaměstnance  uživatele.  Obsahem metodických  pokynů pro  kontrolu  povinností  je  především 

stanovení  podrobnějších  parametrů  pro  posuzování  stejné  nebo  srovnatelné  práce,  uvedení 

zvláštních  případů  srovnatelných  zaměstnanců,  zdroje  pracovních  a  mzdových  podmínek 

121  MENŠÍKOVÁ,  Karolína.  Diskriminace  a  nerovné  zacházení  v kontrolní  činnosti  orgánů  inspekce  práce. 
Zpravodaj. Státní úřad inspekce práce. 2/2019, s. 1

122  JEMELKA, L., VETEŠNÍK, P., LIBOSVÁR, O., op. cit. 2014, s. 168
123  Srov.  OLIVA,  J.  Inspekce  práce  –  jak  je  to  ve  skutečnosti  s poskytováním  součinnosti  (předkládáním 

dokumentů). 
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srovnatelných zaměstnanců zaměstnavatele124, nebo např. stanovení bližších parametrů pro kopie 

dokladů, které by měl mít zaměstnavatel k dispozici při kontrole v místě pracoviště.125

Samostatnou  kapitolu  představuje způsob,  jakým jsou  zajišťovány  podklady,  sloužící 

jako důkaz pro prokázání diskriminačního jednání. Z rozhodovací praxe Nejvyššího správního 

soudu vyplývá,  že možnost správního orgánu použít  jako důkaz utajeně pořízenou nahrávku, 

pořízenou pracovníky inspekce práce a zachycující projev zaměstnavatele je vyloučena. 126 Jiná 

situace nastane v případě,  kdy bude nahrávka pořízena utajeně přímo zaměstnancem, a to na 

základě  doporučení  správního  orgánu.  Jak  vyplývá  ze  zajímavého  rozhodnutí  Nejyššího 

správního soudu ze dne 31.10.2013, čj. 8 Afs 40/2012, je v řízení o správním deliktu přípustné 

využít jako důkaz nahrávku (v daném případě se jednalo o nahrávku telefonického hovoru) mezi 

dvěma soukromými subjekty, ovšem je třeba zohlednit, že dochází ke střetu ústavně chráněných 

zájmů, a sice zájmu na ochraně soukromí a osobnostních práv účastníků telefonního hovoru a 

zájmu společnosti na objasnění a potrestání deliktního jednání127. Zůstává tak otázkou, zda lze 

takto  pořízenou  nahrávku  použít  jako  důkaz  v případech,  kdy  orgán  inspekce  práce  sice 

nedovodil diskriminační jednání podle § 16 ZPr, ale doporučil zaměstnavateli přijmout určení 

opatření  tak,  aby  k diskriminaci  dojít  nemohlo.  Limity,  dané  orgánům veřejné  moci  ovšem 

neplatí pro samotné zaměstnance, kteří si mohou sami opatřit důkazy pro případné soudní řízení 

o individuálních nárocích. Výše uvedené opět prokazuje koexistenci veřejného zájmu na ochraně 

proti diskriminaci a působení norem veřejného práva, které je ale v daném případě limitováno 

osobnostními  právy  zástupců  zaměstnavatele.  To o  jak  podstatný  problém se  jedná  vyplývá 

rovněž  z obsahu Ročních  souhrnných zpráv  o  výsledcích  kontrolních  akcí,  podle  kterých  se 

zaměstnanci inspekce práce dostávají ve správním řízení do důkazní nouze.

Právní předpisy, související s kontrolní činností inspekce práce, neupravují přesný způsob 

zjišťování  skutečností,  svědčících  o  diskriminačním  jednání  zaměstnavatele.  V řadě  případů 

bude účelné posuzovat jednání zaměstnavatele podle obsahu jeho ústního projevu. Jako důkazní 

materiál  ovšem takto  zachycený projev může být  použit  pouze  za předpokladu,  že  se  by se 

124  Metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 2/2016 – Zásady hodnocení srovnatelných pracovních a 
mzdových podmínek agenturního zaměstnance a zaměstnance uživatele.  In: vubp.cz [online]. [cit. 2021-02-
15]. Dostupné z:

http://projekty.vubp.cz/agentura/workshopy-VUBP_23_06_2016/info-pro-ucastniky/7_suip_metodicky-pokyn-
2016.pdf

125  Metodický pokyn generálního inspektora SÚIP č. 01/2012 – Stanovisko státního úřadu inspekce práce ve věci 
plnění povinností zaměstnavatele podle § 136 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. In: suip.cz [online]. [cit. 
2021-02-15]. Dostupné z:

http://www.suip.cz/_files/suip-feefeadbe0c28e543c18f7810ea6f30c/mgi-01_2012_pokyn-%C2%A7-136-
zamestnanost.pdf

126 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2009, čj. 1 Afs 60/2009 – 119 
127  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5.11.2009, čj. 1 Afs 60/2009 – 119
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jednalo  o  nahrávku,  pořízenou přímo zaměstnancem,  nikoli  orgánem inspekce  práce,  byť  se 

jedná  o  utajenou  nahrávku.  Jak  vyplývá  z judikatury  Nejvyššího  správního  soudu  i  u  takto 

pořízeného záznamu je ovšem třeba posuzovat, zda může ochrana soukromí a osobnostních práv 

účastníka převážit nad zájmem společnosti na objasnění a potrestání deliktního jednání. 128

Provedená kontrola, o jejímž výsledku má zaměstnanec právo se dozvědět, je podkladem 

pro případné následující správní řízení, vedené již pouze se zaměstnavatelem, jako účastníkem 

řízení ve smyslu ust. § 69 zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Sdělení  pracovníků  kontroly  o  zjištěných  poznatcích  může  být  v soudním  řízení 

významným důkazem pro prokázání tvrzení zaměstnance, jak vyplývá i z praxe orgánů inspekce 

práce. Jak bylo uvedeno výše, zaměstnanec, který není účastníkem řízení, bude mít obtížnější 

přístup ke spisové dokumentaci a tím také její předložení v konkrétním soudním sporu. 

V případě, kdy je ve správním řízení prokázáno diskriminační jednání zaměstnavatele, 

naplňující  znaky přestupku podle § 11 a  § 24 ZiP rozhoduje orgán inspekce práci  o sankci 

v podobě  peněžité  pokuty.  Podle  teorie  správního  a  přestupkového  práva  musí  být  uložená 

sankce projevem zásady proporcionality a zásady zákazu zneužití správního trestání, a to zvláště 

za  situace,  kdy  zaměstnavatel,  který  se  dopustil  diskriminace,  zjednal  nápravu.129 K této 

problematice  se  vyjadřoval  rovněž  VOP  Uložení  pokuty,  přesahující  50000  Kč  v době 

posledních 3 měsíců má rovněž dopad v podobě dalšího postihu zaměstnavatele,  kdy MPSV 

vyřadí z centrální evidence volné pracovní místo u zaměstnavatele130

4.5.4. Hodnocení působení orgánů inspekce práce a úvahy de lege ferenda

Primárním  znakem  činnosti  orgánů  inspekce  práce  je  výkon  státní  správy,  který  se 

projevuje jak ve vztahu ke  kontrolovanému zaměstnavateli, kde orgány působí inspekce práce 

působí  jako  orgány veřejné  moci,  tak  vůči  zaměstnanci,  kterému je  poskytována součinnost 

v rámci kontrolního řízení a současně je mu poskytována metodická pomoc. Je také otázkou, zda 

práva zaměstnance, která jsou zajištěna v rámci kontrolního řízení, korespondují s účelem norem 

antidiskriminační  právní  úpravy.  Je  rovněž  otázkou,  zda  zákonná  výjimka  z povinnosti 

mlčenlivosti  nemůže  v konečném  důsledku  ohrozit  také  oprávněné  zájmy  samotného 

zaměstnance.  Výkon  inspekce  práce  tak  podle  mého  názoru  klade  na  příslušné  pracovníky 

vysoké  nároky,  neboť  účel,  který  je  jinak  sledován  ustanoveními  ADZ,  ZPr,  ZamZ –  tedy 

128  Rozhodnutí  Nejvyššího správního soudu ze dne 16.4.2008, sp. zn. 1 As 27/2008

129  Rozhodnutí VOP sp. zn. 250/2012/DIS, ze dne 13.8.2014 in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
130  § 37a odst. 7 ZamZ
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ochrana zaměstnance před diskriminací, se může snadno vytratit v „soukolí procesu kontroly“, 

tedy v zákoně upraveném postupu, umožňujícím vůči zúčastněným subjektům uplatňovat  svá 

procesní práva a to zcela mimo situaci diskriminovaného zaměstnance. Nabízí se úvaha, zda by 

právní  úprava  procesu  kontroly  neměla  připustit  větší  účast  zaměstnance  a  to  samozřejmě  i 

s ohledem  na  šetření  jeho  práv,  zvláště  v případě,  kdy  bude  vystaven  tlaku  ze  strany 

zaměstnavatele.

Za  naplnění  principu  „dobré  správy“ bych považoval  změnu právní  úpravy,  která  by 

výslovně stanovila povinnost orgánů  inspekce přijmout jakýkoli podnět a zabývat se z úřední 

povinnosti v rámci kontrolní činnosti i skutečnostmi, které z podnětu bezprostředně nevyplývají. 

Osoba  podávající  podnět  by  měla  mít  jasnější  představu,  jak  bude  s podnětem  zacházeno. 

Současně se domnívám, že by zaměstnanec měl mít přehled i o zjištěních již ve fázi kontroly u 

zaměstnavatele, a to pro včasnou přípravu formulace žalobních tvrzení.

Orgány inspekce práce  disponují velkým množstvím zkušeností z prováděných kontrol. 

V tomto  vidím potenciál,  který  by  podle  mého  názoru  mohl  být  lépe  využit  při  spolupráci 

s Kanceláří veřejného ochránce práv. Vztahy mezi orgány inspekce práce a VOP jsou do jisté 

míry „poznamenány“ tím, že VOP může rozhodovat o stížnosti na postup orgánu inspekce práce. 

Přes  tuto  skutečnost  je  podle  mého názoru  třeba  překlenout  toto  omezení  a  nalézt  společný 

zájem, kterým by měla být ochrana oprávněných zájmů zaměstnance i zájem společnosti.

Současně se domnívám,  že by budoucí  změny právní  úpravy měly zohlednit  fakt,  že 

současný  způsob  poradenství  orgánů  inspekce  je  příliš  obecný  a  může  diskriminovanému 

zaměstnanci sloužit jen omezeně. Z tohoto důvodu by orgány inspekce práce měly poskytovat 

také poradenství, spočívající ve sdělení právního názoru a konkrétního doporučení.

Závěrem  je  třeba  poukázat  na  současnou  právní  úpravu  sankcí  za  přestupky, 

vyjmenované v ust. § 11 a ust. § 24 ZiP. V každém z těchto ustanovení je výše maximální možné 

sankce  za  nerovné  zacházení  podle  písm.  a)  u  obou  z výše  uvedených  ustanovení  a  za 

diskriminaci u písm. b) rovněž u obou z výše uvedených ustanovení stanovena totožně, a to do 

1000 000 Kč. Domnívám se, že stanovení sankce v totožné výši jak u nerovného zacházení, tak u 

diskriminace nerespektuje zvýšený význam ochrany proti  diskriminaci,  tedy význam ochrany 

před nerovným zacházením z vyjmenovaných důvodů. Rovněž se domnívám, že by výše sankce 

měla být rozlišena jednak ve vztahu k fyzické osobě jako zaměstnavateli a jednak k právnické 

osobě.
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4.6. Pracovní skupina Ministerstva práce a sociálních věcí „22% K ROVNOSTI“
4.6.1. Úvod k tématu

Mezi tradiční a současně i aktuální témata, týkající se diskriminace žen, patří nerovnost 

v odměňování.  O  naléhavosti  problému  svědčí  údaje,  zveřejněné  na  webových  stránkách 

Ministerstva práce a sociálních věcí, podle kterých  Rozdíl  mezi  průměrným platem ženy a 

průměrným platem muže činí 7 500 Kč měsíčně. 131

Pro oblast  nerovného  odměňování  je  typické,  že  se  častěji  vyskytuje  i  ve 

vyspělých  zemích  (první  místa v pořadí  nerovnosti  v odměňování  mužů  a  žen  tradičně 

obsazují  Neměcko a Estonsko), přičemž důvodů tohoto stavu může být celá řada (např.  

časté,  zkrácené  pracovní  úvazky  žen  v Německu;  větší  podíl  práce  s vyšší  přidanou 

hodnotou a kvalifikované práce, kde se rozdíly mezi mzdami projevují markantněji).

Danému  problému  se  tradičně  věnují  orgány  Evropské  unie.  Od  přijetí  Smlouvy  o 

založení Evropského hospodářského společenství ze dne 25. 3. 1957, jejíž ustanovení o rovném 

odměňování mužů a žen souviselo především s hospodářskými zájmy členských zemí, můžeme 

sledovat  snahy o  zakotvení  zásady rovného odměňování  ve  směrnicích  Rady 86/378/EHS o 

zavedení  zásady  rovného  zacházení  pro  muže  a  ženy  v  systémech  sociálního  zabezpečení 

pracovníků, ve znění směrnice Rady 96/97/ES; dále Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení 

pro  muže  a ženy  v oblasti  zaměstnání  a povolání.  Z poslední  doby  je  třeba  zmínit  Usnesení 

Evropského parlamentu ze dne 30. ledna 2020 o rozdílech v odměňování žen a mužů, které ve 

svém závěru vyzývá členské  země EU ke zlepšení  situace,  pokud jde  o účast  na vedoucích 

místech; vyzývá Komisi a členské státy, aby v zájmu lepšího posuzování a sledování pokroku při 

odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů shromažďovaly rozčleněné údaje a věnovaly 

přitom zvláštní pozornost skupinám, které se potýkají s vícenásobnými a průřezovými formami 

diskriminace;  vyzývá Komisi,  aby do vypracování  nových politik  zaměřených  na odstranění 

rozdílů v odměňování žen a mužů zapojila sociální partnery.

Jedním z nástrojů, který by mohl napomáhat ve společné snaze v odstraňování rozdílů ve 

mzdovém ohodnocení  mužů a žen,  je  systémový  projekt  Ministerstva  práce  a  sociálních 

věcí  „22%  K ROVNOSTI.“  Za  hlavní  přínos  tohoto  projektu  považuji  to,  že  vede 

zaměstnavatele  k dialogu a sebereflexi,  pokud jde o způsob odměňování  a možné rozdíly ve 

131  Údaj z webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí
https://www.mpsv.cz/22-k-rovnosti
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mzdách  mužů  a  žen,  přičemž  aktivně  spolupracuje  jak  s Kanceláří  VOP132,  tak  s SÚIP133 i 

oblastními inspektoráty práce. 

4.6.2. Činnost pracovní skupiny 

Těžiště  činnosti  projektu  spočívá  ve  vypracování  ekonomických  analýz,  provádění 

výzkumů veřejného mínění a osvětových kampaní. Bezprostředně ve vztahu ke zaměstnavatelům 

(i zaměstnancům) však považuji za zvlášť přínosné zveřejnění nabídky mzdových a platových 

kalkulaček a především nabídku programu „Logib“, díky kterému mohou zaměstnavatelé získat 

konkrétní  představu  o  spravedlnosti  jimi  poskytovaných mezd.  Podle  mých zjištění  se  takto 

komplexnímu  poradenství  v současné  době  nevěnuje  žádná  nezisková  organizace  a  činnost 

pracovní skupiny „22% K ROVNOSTI“ je tím spíše potřebná. 

Jak jsem si ověřil přímo u pracovníků MPSV, cílem  a předmětem projektu přitom není 

shromažďování takto zjištěných údajů a současně ani neexistují mechanismy, na základě kterých 

by adresáti služeb (zaměstnavatelé) mohli tyto údaje poskytnout.134 Tento závěr na jedné straně 

svědčí o zabezpečení dat, která tímto nemohou být zneužita. Na druhé straně (s přihlédnutím 

k výše zmíněnému Usnesení  Evropského parlamentu  ze dne 30.  ledna 2020) by podle mého 

názoru mohly být, za splnění bezpečnostních předpokladů pro práci s daty, učiněny i kroky ke 

shromažďování a dalšímu využití dat o odměňování. 

Do programu sebetestování Logib je v současnosti zapojeno více než 20 zaměstnavatelů 

v různé  úrovni  stadia  analýzy.  Přes  tento  poměrně  nízký  počet  zapojených  zaměstnavatelů 

považuji i v tomto směru fungování projektu za přínosné. Projekt slouží nejen zaměstnavatelům 

(u kterých je předmětem zájmu především program Logib), ale i zaměstnancům (u kterých je 

zájem především o mzdovou a platovou kalkulačku i školení) a státní správě. 

Projevem spolupráce se SÚIP je vznik pracovní skupiny, fungující v rámci projektu, se 

zastoupením pracovníků SÚIP. V rámci  této pracovní  skupiny vzniká Metodika pro kontroly 

rovného  odměňování,  kterou  využívají  inspektorky  a  inspektoři  v rámci  kontrol  rovného 

odměňování. Jak uvádí Miroslava Šircová, zpětná vazba z terénu je pak znovu zapracována do 

Metodiky tak, aby se jednalo o efektivní nástroj, který je v rámci kontrol využíván jako podpora 

inspektorkám a inspektorům v terénu. Dále v rámci projektu proběhlo i prezenční  online školení 

132  Informace zveřejněné na webu Veřejného ochránce práv o spolupráci s projektem „22% K ROVNOSTI“
https://test.ochrance.cz/kancelar-vop/projekty-spoluprace/22-k-rovnosti-rovnost-zen-a-muzu-se-zamerenim-na-

nerovne-odmenovani-zen-a-muzu/
133  informace o společném jednání v sídle SÚIP v Opavě, rok 2018
http://www.suip.cz/novinky-suip/projekt-22-k-rovnosti-v-opave/?q=22%

134  E-mailová zpráva Miroslavy Šircové (Ministerstvo práce a sociálních věcí „22 % K ROVNOSTI“) ze dne 29. 
3. 2021
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inspektorek  a  inspektorů  oblastních  inspektorátů  práce.135  Takto  koncipovaná  spolupráce  je 

podle  mého  názoru  příkladem  efektivního  fungování  státní  správy,  kdy  dochází  k přímému 

zpracovávání poznatků u „zdroje diskriminace“ a výměně zkušeností mezi pracovní skupinou 

Ministerstva práce a sociálních věcí, jako ústředním orgánem státní správy a inspektoráty práce.

4.6.3. Hodnocení a perspektivy

Projekt  „22% K ROVNOSTI“ je  zamýšlen  jako  pětiletý;  do  jeho konce  tedy zbývají 

zhruba dva roky. Jeho zásadní význam spočívá v tom, že se jedná o první projekt svého druhu, 

s celostátní působností a pod záštitou ústředního orgánu státní správy. Je otázkou, zda by vůbec 

bylo v možnostech neziskových organizací realizace této činnosti, a to ikdyž se metody práce 

projektu ve vztahu k zaměstnavatelům a zaměstnancům podobají jejich způsobu práce. Současně 

jsem poněkud skeptický k případné spolupráci neziskových organizací a SÚIP, v čemž spatřuji 

důvod,  proč je  vhodnější,  aby byl  projekt  vykonáván Ministerstvem práce a sociálních  věcí. 

V dané  podobě  je  tedy  projekt  „22%  K ROVNOSTI“  ve  své  oblasti  činností  výlučným, 

funkčním  nástrojem.  Jak  jsem  uvedl  výše,  vzhledem  k omezenějším  možnostem  spolupráce 

neziskových organizací s orgány inspekce práce bude i v budoucnu (po ukončení činnosti „22% 

K ROVNOSTI“) zapotřebí činnost obdobného projektu, neboť eliminaci nerovného odměňování 

bohužel nelze v nejbližších letech předpokládat. 

4.7. Mediátor

4.7.1. Úvod – právní úprava mediace v ČR

Mediace, jako alternativní způsob řešení sporů, má v současné době významné postavení, 

kterého dosáhla zvláště v posledních osmi letech, v souvislosti s účinností zákona č. 202/2012 

Sb., o mediaci (dále jen „ZoM“).

Přijetí  ZoM představovalo transpozici  Směrnice Rady 2008/52/ES, čímž se měl splnit 

jeden z jejích hlavních záměrů – zjednodušit a zlepšit přístup ke spravedlnosti. Ačkoli směrnice 

v řadě  svých  ustanovení  (obecného  charakteru)  představuje  požadavky,  na  které  reagoval  i 

zákonodárce při přijetí ZoM, nedoléhá na účastníky pracovněprávních vztahů s odůvodněním, že 

„nedoléhá na práva a povinnosti, o kterých strany nemohou podle rozhodného práva rozhodnout 

samy“ a v tomto směru výslovně uvádí práva a povinnosti v pracovním a rodinném právu.136 

135  E-mailová zpráva Miroslavy Šircové (Ministerstvo práce a sociálních věcí „22 % K ROVNOSTI“) ze dne 29. 
3. 2021

136  Čl. 10 Směrnice Rady 2008/52/ES
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Kromě negativního vymezení směrnice ve vztahu k diskriminačním sporům v pracovním právu, 

považuji  toto  ustanovení  za  příklad  vnímání  pracovního práva  orgány EU jako  soukromého 

práva s výrazně veřejným charakterem a kogentními normami.

V souvislosti  s přijetím ZoM došlo k institucionalizaci  funkce mediátora.  Nově se tak 

začalo  hovořit  o  „zapsaném mediátoru“  v seznamu mediátorů,  který  je  veden Ministerstvem 

spravedlnosti ČR. Současně ovšem není vyloučeno, aby nadále působili i mediátoři, kteří nejsou 

zapsání  v seznamu,  vedeném  ministerstvem.  Z hlediska  ochrany  proti  diskriminaci 

v pracovněprávních  vztazích  má  význam  rozlišení  zaměření  mediátorů,  podle  kterého  lze 

specifikovat výběr mediátora. V současné době jen v Praze aktivně působí přes sto mediátorů se 

zaměřením na pracovní právo. Podle informací Ministerstva spravedlnosti ovšem pro uveřejnění 

konkrétního  zaměření  neplatí  zvláštní  požadavky  (nejsou  požadovány  konkrétní  kvalifikační 

předpoklady  pro  určité  zaměření)  a  je  čistě  na  uvážení  mediátora,  jaké  obory  zaměření 

v seznamu  mediátorů  uvede.  Zárukou  kvalifikace  zapsaného  mediátora  je  složená  zkouška 

z různých právních odvětví, včetně pracovního práva.137 V kontextu činnosti mediátora ve vztahu 

k účastníkům, je ovšem otázkou, jak dalece má rozlišení zaměření mediátorů význam. Současná 

právní úprava totiž neupravuje postup spočívající v tom, aby mediátor záležitost mezi účastníky 

posuzoval,  ať  už  z právního  či  odborného  hlediska.   Přes  tuto  skutečnost  se  domnívám,  že 

předpokladem kvalitní  mediace je určitý vhled do problému, který je předmětem sporu mezi 

účastníky,  což  platí  zvláště  u  složitějších  sporů,  ke  kterým  lze  řadit  i  diskriminaci 

v pracovněprávních  vztazích.  Z tohoto  důvodu  považuji  za  přínosné,  že  současná  úprava 

v zákoně o mediaci je postavena na dvou základních skupinách mediátorů a to podle toho, zda 

jsou či nejsou současně advokáty.138 Domnívám se, že mediátor – advokát, se specializací na 

pracovní právo, může lépe pochopit a zformulovat stanoviska stran, která mají  být vyjádřena 

před uzavřením mediační dohody.

 

4.7.2. Předpoklady pro mediační řízení

Předpokladem jednání u mediátora je proklamovaná rovnost stran. U odborné veřejnosti 

se  vyskytují  názory,  podle  kterých  v pracovněprávních  vztazích  nemůže  být  rovnosti  stran 

dosaženo, když zaměstnanec bude vždy stranou slabší a jsou tak projevovány pochybnosti, zda 

bude sám dostatečně kvalifikovaně v mediaci vystupovat a zda jeho jednání nebude negativně 

ovlivněno působením zaměstnavatele.  Podle L.Holé „mediace vychází z předpokladu rovnosti 

137  § 23 odst. 7 ZoM
138  toto rozdělení se projevuje v oblasti dohledu a odpovědností za přestupky kárného řízení; provádění zkoušek a 

pozastavení činnosti mediátora
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mezi účastníky konfliktu.  Pokud neexistuje  alespoň relativní  rovnost,  slabší strana (finančně, 

v pozicích  atd.)  je  znevýhodněná.“139 Respektováním  tohoto  závěru  se  takto  dostáváme  i 

k negativnímu  vymezení  Směrnice  Rady  2008/52/ES,  která  se  nemá  vztahovat  na  práva  a 

povinnosti v pracovněprávních vztazích. Současně se ale domnívám, že opakovaným tvrzením o 

nerovnosti  účastníků  pracovněprávního  sporu  nelze  zcela  rezignovat  i  na  možnosti,  které 

poskytuje mediační řízení s tím, že by pozice zaměstnance měla být do budoucna (obligatorně) 

podpořena např. neziskovou organizací a v konečném důsledku by tak vystupování zaměstnance 

i v mediačním řízení mělo přispět k větší „emancipaci“ zaměstnanců, pokud jde o diskriminaci 

v pracovněprávní oblasti.

Účastníci  diskriminačního sporu přistupují  k mediaci  mimo soudní  jednání,  resp.  před 

podáním žaloby nebo po také po podání žaloby a to zpravidla tehdy, pokud v průběhu soudního 

řízení jednají o smírném vyřešení věci.

Ačkoli  je  mediace  alternativním způsobem řešení  sporu,  ke  které  účastníci  přistupují 

dobrovolně, ustanovení § 100 odst. 2 OSŘ umožňuje předsedovi senátu nařídit účastníkům první 

jednání u mediátora, a to ve fázi před vlastním zahájením řízení v rámci přípravného jednání 

podle ust. § 114 odst. 3 nebo po zahájení jednání ve věci. 

Pokud je mediace zahajována ve fázi před podáním žaloby, bude podle mého názoru větší 

šance k uzavření mediační dohody, jako výsledku mediace, než v případě paralelně probíhajícího 

soudního  řízení.  Zahájené  soudní  řízení  totiž  bude  zpravidla  představovat  fundovaně 

formulovanou  žalobu,  s množstvím  tvrzení  a  důkazů  k jejich  podpoře;  v reakci  na  podanou 

žalobu bude zaměstnavatelem podáno neméně fundované vyjádření k žalobě, opět s množstvím 

vlastních argumentů a důkazů k vyvrácení tvrzení o diskriminaci, Poté, kdy dojde mezi stranami 

k uzavření dohody o provedení mediace,  jako „technického instrumentu“ pro zahájení  vlastní 

mediace (pokud k uzavření této dohody vůbec dojde) a mediátor vyzve strany, aby každá z nich 

popsala spor ze svého pohledu, je zřejmé, že strany sporu budou mít tendenci vyjádřit ve svém 

stanovisku podstatné závěry z již existující žaloby a vyjádření k žalobě. Kromě toho bude obsah 

stanoviska ovlivněn také postojem protistrany, se kterým budou seznámeni v průběhu soudního 

řízení. 

139  HOLÁ, L. Mediace v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2011, 171 s.

68



4.7.3. Postup účastníků mediace a mediátora

Pro  stanoviska  stran  není  stanovena  konkrétní  forma.  Podobně  není  v ZoM  upraven 

konkrétní postup mediátora při jednání se spornými stranami. Konkrétní postup tak bude odrážet 

cíl jednání mediátora – tedy uzavření mediační dohody, která předpokládá výběr jednotlivých 

bodů, kde se stranám podařilo dosáhnout shody a takto „redukované“ teze, provázející jednání o 

mediaci,  vyjádřit  v mediační  dohodě.  Současná  právní  úprava  neumožňuje,  aby  mediátor 

stanoviska stran jakkoli hodnotil; úkolem mediátora je v této fázi mediace vést strany k tomu, 

aby  vyjádřily  své  skutečné  zájmy  a  na  základě  těchto  zájmů  došly  k  oboustranně  výhodné 

dohodě140.  Co  je  „skutečnými  zájmy“  stran  je  věcí  diskuse.  Úkolem  mediátora  opět  není 

prověřovat, zda projevené zájmy některé ze smluvních stran jsou jejím skutečným zájmem, a to 

tím  spíše,  že  je  diskutabilní,  zda  lze  vůbec  po  mediátorovi  požadovat,  aby  měl  objektivní 

představu o tom, co je „skutečným zájmem“, některé ze stran. Nabízí se srovnání s ust. § 99 odst. 

2 OSŘ podle kterého soud neschválí soudní smír, je-li v rozporu s právními předpisy a ust.§ 99 

odst. 3 OSŘ, které umožňuje soudu zrušit soudní smír, je-li  neplatný podle hmotného práva. 

Možnost  vyjádřit  svůj  právní  názor  na  věc  (včetně  právního názoru,  zda  je  obsah mediační 

dohody,  která  má  být  schválena  účastníky  sporu  v souladu  s právními  předpisy)  je  ovšem 

ponechána  i  mediátorovi  a  to  prostřednictvím  ustanovení  §  8  odst.  2  ZoM.  Podle  tohoto 

ustanovení  mediátor  může  vyjádřit  svůj  právní  názor,  zda  obsah  soudního  smíru  je  či  není 

v souladu s právními předpisy, ovšem může tak učinit pouze za situace, kdy jej o to strany samy 

shodně požádají.141

Na druhé straně  je  úkolem mediátora,  aby ve  stanoviscích  stran nalezl  nejpodobnější 

návrhy a pokusil se zprostředkovat sporným stranám vzájemné pohledy na spornou věc a důvod 

jejich rozkolu. Teprve poté bude moci mediátor shrnout jednotlivé body, ve kterých se sporným 

stranám podařilo dosáhnout konsensu, včetně stranami formulovaných podmínek pro přijetí toho 

kterého řešení a tudíž směřovat k přípravě uzavření mediační dohody.142 

V případě,  kdy  účastníci  sporu  mediační  dohodu  připravenou  mediátorem  schválí, 

dochází tím z pohledu diskriminované osoby k „normalizaci“ vztahů se zaměstnavatelem. Pokud 

140  HERMANOVÁ, M., VEJSADA, D. Využití mediace v pracovněprávních sporech. In: praceamzda.cz [online]. 
[cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

https://www.praceamzda.cz/clanky/vyuziti-mediace-v-pracovnepravnich-sporech

141  Rozhovor s JUDr. Martinou Doležalovou. In pravniprostor.cz[online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/rozhovor-martina-dolezalova

142  PICHRT, J.; ŠTEFKO, M.; MORÁVEK, J. Analýza alternativních způsobů řešení sporů v pracovněprávních  
vztazích. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2016, 27s.
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byla mediační  dohoda uzavřena za současně probíhajícího soudního řízení,  je třeba zohlednit 

uzavřenou dohodu o mediaci a její praktické dopady také při ukončení soudního řízení. Zatímco 

v případě mediace bez současně zahájeno soudního řízení strany sporu od počátku přistupují 

k mediaci  s tím,  že  výsledek  jejich  jednání  nebude  autoritativním  rozhodnutím,  umožňující 

případnou vykonatelnost  povinné strany,  neplatí  to  v případě  již  zahájeno soudního řízení,  u 

kterého se nabízí více variant jeho ukončení, včetně možnosti uzavřít na základě přijaté mediační 

dohody vykonatelný, soudní smír.  Pokud má být mediační dohoda účinná, je podle mého názoru 

vhodné, aby si strany sporu již v mediační dohodě ujasnily, jakým způsobem bude ukončen i 

soudní  spor.  Ovšem  s ohledem  na  skutečnost,  že  dohoda  o  mediaci  není  vykonatelným 

rozhodnutím  a  předmětem  mediační  dohody  bude  odčinění  individuálních  nároků 

diskriminované osoby, bude v zájmu maximální ochrany diskriminovaných osob vhodné nikoliv 

zpětvzetí žaloby, ale inkorporace mediační dohody do vykonatelného soudního smíru.

Samostatnou  otázkou  zůstává  aplikovatelnost  závěrů  z mediační  dohody  (nároky 

zaměstnance)  a  to  již  z toho  důvodu,  že  jak  bylo  výše  uvedeno,  dohoda  o  mediaci  není 

vykonatelným rozhodnutím.

Pokud shrneme znaky mediace v její současné podobě (tedy strany sporu formulují svá 

stanoviska,  ke  kterým se  mediátor  sám nevyjadřuje  a  nehodnotí  je,  aniž  by  do  sporu  mezi 

účastníky aktivně vstupoval; mediátor stanoviska stran předkládá druhé straně a napomáhá jejich 

vzájemné komunikaci), je možné její podobu označit za mediaci se znaky facilitace. Další forma 

alternativního způsobu řešení sporu, pro kterou je typické, že mediátor vystupuje ve vztahu ke 

stranám aktivně, formuluje a předkládá vlastní návrhy na řešení věci, tedy konciliace, není pro 

mediační řízení v jeho současné podobě typická.143

4.7.4. Závěr

Při hodnocení  mediace je  podle mého názoru třeba zohlednit  fakt,  že  diskriminovaný 

zaměstnanec  bude  primárně  potřebovat  ochranu  svého  práva  nebýt  diskriminován  –  tedy 

dosažení toho, aby zaměstnavatel upustil od pokračování v diskriminačním jednání. Toto právo 

zaměstnance není způsobilé a nemůže být předmětem dohody, jako výsledku jednání, kdy obě 

strany ustoupí ze svých dříve stanovených nároků144 Mediace bude mít tedy podle mého názoru 

místo především tam, kdy zaměstnanec v době jednání stran již není dále diskriminován a je 

třeba odčinit nároky zaměstnance na odstranění následků diskriminace a poskytnutí přeměřeného 

143  PICHRT, ŠTEFKO, MORÁVEK, 2016, op. cit., s. 29
144  Srov. PICHRT, ŠTEFKO, MORÁVEK, 2016, op. cit. s. 27
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zadostiučinění.  Jak  už  jsem  uvedl  výše,  považuji  zdárný  výsledek  jednání  o  mediaci  za 

nadějnější v těch případech, kde paralelně neprobíhá soudní řízení.

Současný princip mediace, založený na prvcích facilitace, má limity v těch situacích, kdy 

je formulace stanovisek ponechána pouze na účastnících sporu, přičemž může dojít i k situaci, 

kdy stranami sporu není navržen žádný způsob řešení sporu, který by mohl být alespoň v určité 

části  přijatelný  pro druhou stranu,  ačkoli  by strany k tomuto  řešení  mohl  přivést  díky svým 

zkušenostem  mediátor.  Za  současné  právní  úpravy  se  podle  některých  názorů  setkáváme 

s principem konciliace  pouze v případě,  kdy podle § 8 odst.  2 ZoM mediátor  může vyslovit 

právní názor na věc145.

Při  zohlednění  výše uvedených závěrů  tak lze souhlasit  s názory v odborné literatuře, 

podle  kterých  ve  věci  mediace  a jiných  možnostech  mimosoudního  řešení  pracovních  sporů 

dochází jen obtížně ke konsenzu.146 

Je otázkou, zda má význam přijmout speciální právní úpravu, jejímž předmětem by byla 

mediace  (či  jiné  alternativní  metody  řešení  sporů)  výhradně  pro  plnění  práv  a  povinností 

z pracovněprávních  vztahů.  Ačkoli  v minulosti  bylo možno zaregistrovat  snahy o zpracování 

návrhu věcného záměru právního předpisu pro mimosoudní řešení pracovněprávních sporů147, 

předmětná  právní  úprava  dosud  nedospěla  ani  do  stádia  předložení  návrhu  k projednání 

v Poslanecké sněmovně. Za současného stavu je podle mého názoru třeba lépe využít potenciál 

neziskových organizací,  které by měly v rámci svého poradenství ve větší  míře než doposud 

seznamovat diskriminované zaměstnance také s možnostmi mediace a případně jim v mediačním 

řízení poskytovat podporu. 

4.8. Soudy a soudní ochrana proti diskriminaci
4.8.1. Úvod – aktuální situace v ČR

Uplatnění individuálních nároků prostřednictvím žaloby považuji  za finální prostředek 

ochrany,  který  zákon  zaměstnanci  umožňuje.  O  množství  soudních  sporů,  které  se  týkají 

diskriminace v pracovněprávních vztazích je možno si učinit představu z výzkumu, provedeném 

VOP v roce 2020, podle kterého soudy v období let 2015-2019 řešily 59 diskriminačních sporů 

v oblasti pracovního práva s tím, že nejčastějším diskriminačním důvodem bylo pohlaví a věk.148

145  PICHRT, ŠTEFKO, MORÁVEK, 2016, op. cit. 
146  PICHRT, ŠTEFKO, MORÁVEK, 2016, op. cit. 
147  usnesením vlády č. 460 ze dne 12. května 2004 bylo ministru spravedlnosti uloženo zpracovat návrh věcného 

záměru právního předpisu pro mimosoudní řešení pracovněprávních sporů
148  Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 2015-2019. Výzkum veřejného ochránce práv 2020. 

In: ochrance.cz [online]. [cit. 2021-02-03]. Dostupné z:
https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/2020-vyzkum_judikatura-DIS.pdf
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Pokud srovnáme množství provedených kontrol orgánů inspekce práce, se zohledněním 

jejich výsledku,  je zřejmé,  že počet soudních řízení je poměrně malý.149Je přitom zřejmé,  že 

v řadě případů nedošlo k podání žaloby, a to ať už z důvodů, kdy účastníci byli dopředu odrazeni 

nejistým výsledkem sporu; nebo se diskriminační  jednání  dotýkalo většího,  neurčitého počtu 

adresátů  a  „neurčitost“  se  promítla  i  do  přístupu  jednotlivých  diskriminovaných  osob,  vůči 

kterým jednání směřovalo; v řadě případů se spor podařilo vyřešit dohodou ještě před podáním 

žaloby;  ve  velké  části  případů  k uplatnění  nároků  žalobou  bohužel  nedošlo  pro  neznalost  a 

neinformovanost zaměstnanců postižených diskriminací.

4.8.2. Předmět žaloby a žalobní petit

Individuální nároky zaměstnance, vzniklé porušením právní povinnosti zaměstnavatele, 

představují především právo zaměstnance na to, aby zaměstnavatel upustil od diskriminačního 

jednání, aby odstranil jeho následky a poskytl přiměřené zadostiučinění. Ačkoli v řadě případů 

zaměstnanec  utrpí  majetkovou  újmu  v podobě  ušlé  mzdy  či  obdobného  plnění  (např. 

nevyplacený bonus), nebude se podle mého názoru jednat o nárok, který vzniká v souladu s ust.§ 

10 odst. 1 ADZ, ale bude se jednat o jiné nároky zaměstnance, představující zejména nárok na 

náhradu škody podle § 265 a násl. ZPr.

V praxi  i  teorii  bývá  diskutováno,  zda  se  na  nároky  diskriminovaného  zaměstnance 

uplatní  rovněž normy občanského práva,  nebo zda je v tomto případě,  s ohledem na zvláštní 

ustanovení v § 10 odst. 1 ADZ, použití ustanovení o osobnostních právech podle § 81 a násl. OZ 

vyloučeno. Ustanovení § 17 ZPr výslovně stanoví použití prostředků ochrany podle ADZ. Tímto 

se  ovšem dostáváme  k určitému problému v pojmosloví,  které  podle  mého názoru  spočívá  i 

v označení hlavy ADZ jako „Právní prostředky před diskriminací.“ Ačkoli ustanovení § 10 ADZ 

může být vykládáno jako určité vodítko při uplatnění nároků a samotná podstata nároků by se 

mohla vztahovat k osobnostním právům podle § 81 a násl.  OZ, domnívám se, že se jedná o 

zvláštní  nároky,  vyplývající  přímo  z ADZ.  Tento  názor  opírám  o  specifickou  povahu 

diskriminace  a  ochrany  proti  ní,  které  je  věnována  zvláštní  pozornost  právě  působností 

antidiskriminačního zákona. V případě diskriminace zaměstnance tak podle mého názoru nelze 

vycházet  ze  zásady  subsidiarity  v ust.  §  4  a  použít  tak  občanského  zákoníku150,  neboť  není 

splněna podmínka o tom, že „nelze použít tento zákon.“ 

149  V roce 2019 obdržely orgány inspekce práce celkem 368 podnětů na porušení povinností  zaměstnavatele  
v oblasti  diskriminace (Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí  provedených inspekcí za rok 
2019)

150  srov. BĚLINA a kol., 2017, op. cit. s. 12
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V některých případech, kdy došlo k diskriminačnímu jednání před delší dobou, se může 

žalobce, resp. jeho právní zástupce potýkat s nebezpečím promlčení nároků diskriminovaného 

zaměstnance. V tomto směru ovšem platí, že se v obecné, tříleté promlčecí lhůtě promlčují práva 

na odstranění následků diskriminace a právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění, přičemž 

právo na upuštění od diskriminace se nepromlčuje.151

Podle judikatury je právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 

obč. zák. je právem majetkové povahy, které se promlčuje v obecné promlčecí době152 

Větším problémem tak  bude  určit  počátek  promlčecí  lhůty  u  nároků,  které  podléhají 

promlčení.  Vzhledem k tomu,  že ZPr promlčení  nároků,  vzniklých diskriminací  zaměstnance 

neupravuje,  je  nutné  v tomto směru v souladu s ust.  §  4  ZPr použít  ustanovení  §  619 OZ a 

vycházet ze subjektivní tříleté promlčecí lhůty, plynoucí od dne, kdy právo mohlo být uplatněno 

u soudu poprvé.153 V řadě případů bude ovšem diskriminovaný pracovník tvrdit, že jednotlivé 

nároky vyplývající z majetkové újmy nejsou samostatně oddělitelné a promlčecí lhůta tak běžela 

až od dokončení  posledního diskriminačního jednání.  V tomto případě ovšem soudy hodnotí 

tvrzenou neoddělitelnost pečlivě a s daným tvrzením o neoddělitelnosti nelze zpravidla uspět154

K otázce  rozsahu  vzniku  možných  nároků  zaměstnance  a  způsobu  jejich  uplatňování 

v závislosti  na fázi diskriminačního jednání  se vyjádřil  Nejvyšší  soud ČR ve svém rozsudku 

sp.zn 21 Cdo 4429/2013, ze dne 18.12.2014, ve kterém uvedl, že „Nezbytnou podmínkou pro to,  

aby se zaměstnanec mohl úspěšně domáhat (tzv. zdržovací, neboli negatorní žalobou), aby bylo  

upuštěno  od  porušování  práv  a  povinností vyplývajících  z  rovného  zacházení  nebo  od  

diskriminace, je, aby toto porušování (diskriminace) trvalo, popř. aby existovalo bezprostřední  

nebezpečí  (hrozba)  jeho  uskutečnění  či  opakování  v  budoucnu. V této  souvislosti  je  třeba 

připomenout, že soud rozhoduje podle stavu v době vyhlášení rozsudku155 Vzhledem k tomu, že 

soudní jednání (přes zrychlení, které justice v posledních deseti letech zaznamenala), může trvat 

řadu  měsíců,  je  otázkou,  zda  někteří  žalobci  nevyužijí  formulace  žalobního  petitu  tak,  že 

zaměstnavatel je povinen zdržet se diskriminačního jednání, kterého se dopouští v době podání 

žaloby.156 Je  samozřejmě  vždy  pozitivní,  pokud  v průběhu  řízení  díky  obratu  v jednání 

zaměstnavatele  odpadne  důvod  pro  podání  žaloby,  na  druhé  straně  pro  diskriminovaného 

151  srov. PAVLÁTOVÁ, Jarmila; HROMADA, Miroslav.  Čas a jeho plynutí v pracovněprávních vztazích.  In: 
Právnické listy [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36388/1/Pavl%C3%A1tov%C3%A1.pdf

152  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 12.11.2008, sp. zn. 31 Cdo 3161/2008
153  srov. PAVLÁTOVÁ, HROMADA, s. 12
154  Usnesení Ústavního soudu I.ÚS 2151/20 ze dne 10.11.2020
155  § 154 odst. 1 OSŘ
156  Srov. Komentář k ust. § 154 odst. 1 OSŘ: SVOBODA K., SMOLÍK, P.,LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. a kol., 2017, 

op.cit. s. 655
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zaměstnance  nemůže  být  satisfakcí  rozsudek  v němž  se  žaloba  v této  části  zamítá,  neboť 

zaměstnavatel  se  již  diskriminačního  jednání  nedopouští.  Pochopitelně  spolu  se  změnou 

v chování  na  straně  žalovaného  mohou  připadat  v úvahu  i  jiné  způsoby  ukončení 

diskriminačního sporu (zpětvzetí žaloby za adekvátních podmínek pro zaměstnance).

K dalšímu nároku zaměstnance ve smyslu ust. § 10 ADZ se Nejvyšší soud vyjádřil tak, 

že: „Předpokladem úspěšnosti žaloby zaměstnance na odstranění následků porušování práv a  

povinností  vyplývajících  z  rovného  zacházení  nebo  diskriminace bude,  že  následky  tohoto  

porušování  (diskriminace)  v  době  rozhodování  soudu  trvají  (i  když  porušování  samo  nebo  

diskriminace již pominuly) a že způsob jejich odstranění navržený zaměstnancem v žalobě je  

přiměřený porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo diskriminaci, k  

nimž v konkrétním případě došlo.“ U tohoto nároku navíc Nejvyšší soud akcentuje, aby navržený 

způsob odstranění následků (kromě přiměřenosti,  spočívající  ve zohlednění povahy a rozsahu 

diskriminace)  bylo  rovněž  zohledněno  to,  zda  by  bylo  možné  navržený  způsob  odstranění 

následků vykonat prostředky soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce.157 Z toho vyplývá, že 

nebude  možné,  aby  se  zaměstnanec  domáhal  jakéhokoli  nároku,  jehož  splnění  předpokládá 

souhlasný  projev  vůle  obou  stran  (např.  se  podle  rozhodnutí  Nejvyššího  soudu  ČR  nelze 

domáhat  přijetí  zaměstnance  do  pracovního  poměru,  pokud  došlo  k diskriminaci  před  jeho 

vznikem a to právě s odkazem na ust. § 7 odst. 1 ZPr, podle kterého lze uzavřít pracovní poměr 

jen se souhlasem zaměstnance a zaměstnavatele). V této části považuji rozhodnutí Nejvyššího 

soudu  ČR  za  problematické,  neboť  ve  svém  konečném  důsledku  popírá  smysl  podání 

diskriminační  žaloby v těch případech,  kdy uchazeč nebude přijat  do zaměstnání  z některého 

diskriminačního  důvodu.  Jediným  řešením  pro  dosažení  cílů  zaměstnance  tak  je  tvrzení  o 

permanentně působící diskriminaci s tím, že diskriminační jednání trvá až do okamžiku uzavření 

pracovní smlouvy. 

Nejvyšší  soud  ČR  se  vyjádřil  rovněž  k třetímu  druhu  nároku,  kterým  je  poskytnutí 

přiměřeného  zadostiučinění:  Účelem  přiměřeného  zadostiučinění  (satisfakce),  které  

představuje  další  prostředek  právní  ochrany  zaměstnance,  došlo-li  k  porušování  práv  a  

povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, je přiměřeně, tj. s ohledem na  

všechny  okolnosti  konkrétního  případu  v  co  nejúčinnější  míře  vyvážit  a  zmírnit  nepříznivé  

následky tohoto porušování (diskriminace) na straně zaměstnance.  V této části Nejvyšší soud 

ČR  akcentuje  především  omluvu.  Současná  praxe  však  podle  vyjádření  advokátů  v rámci 

průzkumu VOP158 nasvědčuje tomu, že běžnou formou přiměřeného zadostiučinění je peněžité 

157  Předmětem tohoto zajímavého sporu byla diskriminace uchazeče o zaměstnání a Nejvyšší soud ČR 
158  Průzkum VOP Zastupování oběti diskriminace. Doporučení Veřejné ochránkyně práv 2019. In equineteurope.org 

[online]. [cit. 2021-03-10]
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plnění.  Zkušenost  některých  advokátů  přináší  rovněž  zajímavý  poznatek  o  tom,  že  pro  své 

klienty  uplatňují  v žalobě spíše nižší  částky,  aby se vyhnuli  následnému podezření  ze strany 

soudu o tom, že žaloba je podána se zištným úmyslem.159

V závěru svého rozhodnutí Nejvyšší soud ČR akcentuje dodržování obecných náležitostí 

žaloby,  když  uvádí,  že:  „žaloba,  kterou  se  zaměstnanec  domáhá  právní  ochrany,  došlo-li  k 

porušování  práv  a  povinností  vyplývajících  z  rovného  zacházení  nebo  k  diskriminaci,  musí 

kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) obsahovat též náležitosti uvedené v ustanovení 

§ 79 odst. 1 o. s. ř. Z tohoto ustanovení vyplývá, že z žaloby musí být mimo jiné patrno, čeho se 

žalobce domáhá. Údaj o tom, čeho se žalobce domáhá (tzv. žalobní petit), musí být úplný, určitý 

a  srozumitelný.  Vymezení  práv  a  jim  odpovídajících  povinností  v  něm  obsažené  musí  být 

provedeno tak přesně a jednoznačně, aby po jeho převzetí do výroku soudního rozhodnutí mohl 

být nařízen a proveden výkon rozhodnutí.“

Podobně přísné požadavky kladl Nejvyšší soud ČR v této kauze také ve svém pozdějším 

rozhodnutí,  kde  se  vyjadřoval  ke  stanovení  výše  přiměřeného  zadostiučinění  v žalobě: 

„(žalobce) musí v ní též uvést konkrétní výši náhrady nemajetkové újmy v penězích, kterou po  

žalovaném zaměstnavateli nebo potenciálním (budoucím) zaměstnavateli požaduje a kterou by  

soud mohl, shledá-li žalobu zcela důvodnou, převzít do výroku svého rozhodnutí, podle něhož by  

mohl být nařízen a proveden výkon rozhodnutí. Zaměstnancem uplatněná výše peněžitého plnění  

pak představuje nejvyšší částku, kterou mu soud může přiznat (může zaměstnanci samozřejmě  

přiznat i méně, než požaduje).“160 Domnívám se, že v řadě případů bude pro zaměstnance obtížné 

výši náhrady určit, neboť konkrétnější judikatura v tomto směru zatím neexistuje. V některých 

případech, kdy je předmětem žaloby náhrada škody, lze využít ust. § 2955 OZ, podle kterého 

může výši náhrady škody určit soud v případech, kdy ji nelze přesně určit. Domnívám se ovšem, 

že toto ustanovení na nároky podle § 10 odst. 1) věty poslední, ADZ nedoléhá, ačkoli by jej bylo 

možno využít v jiných, pracovněprávních sporech, jejichž předmětem bude náhrada škody vůči 

zaměstnavateli.

Ačkoli se v daném případě Nejvyšší soud ČR staví k podávání antidiskriminačních žalob 

poměrně  restriktivně,  domnívám  se,  že  v konkrétním  řízení  bude  zvláště  záležet  rovněž  na 

přístupu soudu, zda náležitě využije ust. § 43 odst. 1 OSŘ a vyzve žalobce v přiměřené lhůtě 

k opravě nebo doplnění žaloby, spolu s poučením, jak je třeba opravu nebo doplnění provést161

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-recommendation.pdf

159  Průzkum VOP Zastupování oběti diskriminace. Doporučení Veřejné ochránkyně práv 2019. In equineteurope.org 
[online]. [cit. 2021-03-10], op. cit. 

160 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze 23.11.2016, sp. zn. 21 Cdo 1001/2016
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Žaloba a formulace žalobního petitu tak bude vyžadovat poměrně přísné formální nároky, 

které budou nejspíše splněny pouze prostřednictvím právního zastoupení advokátem. Na druhé 

straně ovšem požadavky na formu žaloby podle § 10 ADZ nesmí dosáhnout takové intenzity, při 

které již přestane splňovat „požadavky dostatečně účinné ochrany“ ve smyslu judikatury ESD.162 

Pro úspěch žaloby tedy bude nutné precizně formulovat tvrzení o skutečnostech tak, aby 

z nich  bylo  možno  ve  smyslu  ust.  §  133a  OSŘ dovodit,  že  jednáním  zaměstnavatele  došlo 

k diskriminaci a dále formulovat v souladu s § 10 ADZ nároky zaměstnance, jejichž charakter se 

projeví v závěru žaloby, při formulaci žalobního petitu. 

Řada  advokátů,  kteří  nebudou  mít  dosud  větší  zkušenosti  s vedením diskriminačního 

sporu se tak bude při formulaci žaloby potýkat s problémem, který spočívá v tom, že ve sporech 

se „standartním dokazováním“ je nutno dodržet zásadu žalobního tvrzení, spojenou s unesením 

důkazního  břemene.  V situaci,  kdy  žaloba  diskriminovaného  zaměstnance  nebude  obsahovat 

návrhy na dokazování (což by při přísném dodržení zásady děleného břemene nemusela), bude 

na právním zástupci, aby co nejpřesněji popsal jak diskriminační jednání žalovaného, tak dopad 

tohoto jednání do sféry žalobce. Současně by měla platit zásada, přijatá judikaturou o tom, že 

předmětem žaloby není právní kvalifikace.

Ačkoli žalobci nenáleží povinnost uvádět v žalobě právní hodnocení o tom, zda lze z jeho 

tvrzení  dovodit  přímou či nepřímou diskriminaci,  musí na druhé straně uvádět  pouze takové 

relevantní  skutečnosti  a  spolu  s nimi  takové  okolnosti,  které  vyvolají  důvodné  (důvody 

podložené) podezření, že v daném případě bylo jednání zaměstnavatele vedeno diskriminačními 

motivy. Daný závěr vyplývá z nálezu Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 880/15, ze dne 8. 10. 2015,  

který považuji pro další rozhodování v diskriminačních sporech zaměstnanců za zásadní, neboť 

se vyjadřuje také k řadě  jiných otázek, spojených s postavením zaměstnance v diskriminačních 

sporech (hodnocení vhodnosti komparátora; úloha VOP při zjišťování postupu kontroly inspekce 

práce;  význam závěrů  VOP pro rozhodování  soudu).  Podstatou  věci  v případě  posuzovaném 

Ústavním soudem byla skutečnost, že posuzovaný případ vyžadoval aplikaci § 133a občanského 

soudního  řádu,  neboť  stěžovatel  žalobu  na  neplatnost  výpovědi  odůvodňoval  argumenty 

založenými na námitce diskriminačního jednání zaměstnavatele.

Podle  výzkumu  z roku  2019,  který  Veřejná  ochránkyně  práv  provedla  mezi  mezi 

advokáty  bude  nejčastěji  žalobní  petit  formulován  jako  kombinace  omluvy  a  finančního 

161  Nejvyšší soud České republiky se ve věci sp.zn. 29 Cdo 3145/2011 ze dne 16.2.2012 usnesl, že je-li žalobní  
návrh (tzv. petit) neurčitý nebo nesrozumitelný, musí výzva k odstranění vad žaloby ve smyslu ustanovení § 43 
odst. 1 o. s. ř. obsahovat též vysvětlení, v čem podle soudu spočívá neurčitost nebo nesrozumitelnost žalobního 
návrhu (petitu).

162  BOUČKOVÁ, P.; HAVELKOVÁ, B.; KOLDINSKÁ, K.; KÜHN, Z.; KÜHNOVÁ, E.; WHELANOVÁ, M. 
Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 380
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zadostiučinění. Ačkoli mezi advokáty převládá názor, že pro diskriminovaného zaměstnance má 

význam  především  veřejná  omluva,  v praxi  existují  problémy,  jakým  způsobem  má  být 

formulován a především zda takto formulovaný nárok přichází v úvahu i v těch případech, kdy 

k diskriminaci nedochází na veřejnosti. Není vyloučeno ani formulace petitu, který bude znít na 

určení, že k diskriminaci došlo, což řada advokátů považuje za adekvátní satisfakci pro jejich 

klienty.

Pokud jde o stanovení výše finanční satisfakce,  v praxi se pohybuje obvykle v řádech 

desítek tisíc korun. Jak už jsem uvedl v kapitole Veřejný zájem a individuální nároky, žalující 

zaměstnanci  volí  v diskriminačních  sporech  často  spíše  nižší  částky,  než  odpovídá  jejich 

objektivní představě, i z toho důvodu, aby svým postojem nevyvolali u soudu dojem, že je spor 

veden ze zištných důvodů.

4.8.3. Zastoupení a úkony při podání žaloby

Ačkoli pro zastupování žalobce v diskriminačních sporech, před soudem prvního stupně, 

není  stanovena  obligatorní  forma  zastoupení,  řada  zaměstnanců  bude  zpravidla  využívat 

zastoupení prostřednictvím právnické osoby, vzniklé na základě ust. § 214 a násl. OZ, k jejímž 

činnostem uvedeným ve stanovách patří ochrana před diskriminací.163 V obecném povědomí i u 

právnické veřejnosti jsou tyto organizace označovány jako nevládní organizace, případně jsou 

stále označovány pod dřívějším názvem „občanská sdružení“. V současné době je ovšem možno 

sledovat  trend,  který  se  vyznačuje  rolí  občanských  sdružení  toliko  jako  zprostředkovatelů 

zastupování,  které  obětem diskriminace  zajistí  právní  zastoupení  prostřednictvím advokáta.164 

Dalším důvodem tohoto obratu je, že zastoupení nevládní organizací nepřipouští substituci.  V 

případech  udělení  plné  moci  uvedeným  právnickým  osobám  nepřichází zmocnění  dalšího 

zástupce (substituce)  touto  právnickou  osobou  v úvahu;  tato  právnická  osoba  nemůže 

k zastupování účastníka dále zmocnit ani advokáta, notáře, obecného zmocněnce ani další jinou 

takovou stejnou právnickou osobu. 

V souladu  s ust.  §  4  zák.č.  č.  549/1991  Sb.,  o  soudních  poplatcích je  podle  Přílohy 

k zákonu,  položky č.  40 podání žaloby spojeno s povinností  uhradit soudní poplatek ve výši 

1.000,- Kč. Současná výše soudního poplatku je výsledkem činnosti  VOP, když v roce 2012 

předložil  Poslanecké  sněmovně  doporučení,  aby  upravila  výši  soudního  poplatku  za  podání 

163  § 26 odst. 3 OSŘ
164  K tomuto se blíže věnuji v kapitole 
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antidiskriminační žaloby v souladu s čl.  7 odst.  1 směrnice 2000/43 a čl.  9 odst.  1 směrnice 

2000/78. 

4.8.4.  Složení soudu

Podle § 36a odst. 1 OSŘ bude o diskriminačním sporu, jako o pracovní věci ve smyslu 

ust. § 36 odst. 1 písm. a) OSŘ165 rozhodovat senát, složený z jednoho profesionálního soudce a 

dvou laických přísedících. V médiích probíhají diskuse o opuštění senátního rozhodování166 a to 

zejména z toho důvodu, že účast laického prvku na rozhodování civilních sporů se v současné 

době jeví jako nepřínosná a nehospodárná a o výkon funkce přísedících není dlouhodobě větší 

zájem167.  Domnívám  se,  že  posuzování  jednání  zaměstnavatele  se  v řadě  směrů  bude  blížit 

posuzování  odpovědnosti  v trestněprávních  věcech.  Toto  hledisko  bude  ale  platit  pouze  při 

analýze jednání zaměstnavatele, neboť charakter trestního procesu a civilního procesu se zásadně 

liší již z toho důvodu, že po splnění primární povinnosti žalobce podle § 133a odst.  1 OSŘ je na 

zaměstnavateli,  aby prokazoval,  že  k diskriminaci  nedošlo.  Pro oblast  diskriminace  by podle 

mého názoru mělo být  senátní rozhodování  zachováno,  neboť tyto spory budou tvořit  pouze 

menší  část  pracovněprávní  agendy soudů a zajišťování  účasti  přísedících by v tomto případě 

neměl být zásadní problém.168 Nabízí se rovněž otázka, zda by přísedící v těchto sporech neměli 

být z řad pracovníků inspekce práce, případně pracovníků úřadu VOP. Spolu s tímto by měl být 

změněn  způsob  odměňování  přísedících  tak,  aby  náhrada  za  účast  na  soudním  jednání 

dosahovala alespoň výše jejich průměrného výdělku.

4.8.5. Dokazování – problematika děleného důkazního břemene

Pro tvrzení a dokazování  v soudním řízení platí  v současné době modifikovaná 

zásada obráceného břemene. Pro bližší pochopení dané zásady je třeba zkoumat bližší důvody a 

okolnosti,  které  provázely právní  úpravu dokazování  podle § 133a OSŘ v různých časových 

obdobích,  které  můžeme vymezit  jako:  1.  období  od  1.1.2001 do 31.12.2002,  2.  období  od 

1.1.2003 do 31.8.2009 a 3. období od 1.9.2009 do současnosti. 

První  období  bylo  dáno  specifickou  úpravou  dokazování  pouze  v případě 

diskriminačního důvodu – pohlaví a pouze pro oblast pracovněprávních vztahů. 

165  SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. ŠÍNOVÁ R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 2. vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2017, 1627 s.

166  NOVÁK, O. Začátek konce přísedících v pracovněprávních sporech?  In epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-31]. 
Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/aktualne/zacatek-konce-prisedicich-v-pracovnepravnich-sporech-102284.html
167  Důvodová zpráva k návrhu zákona kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
168  V letech 2015-2019 došlo k podání 59 žalob v oblasti  diskriminace v pracovněprávních sporech (Výzkum 

Veřejného ochránce práv 2020: Rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech 2015–2019)
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V dalším  období  bylo  oblast  dokazování  podle  §  133a  OSŘ  doplněna  o  další 

diskriminační  důvody  ve  věcech  pracovních  a  nově  bylo  přidáno  diskriminační  kritérium 

rasového a  etnického  původu (které  bylo  současně  zahrnuto  do  věcí  pracovních)  ve  věcech 

zdravotní  a sociální  péče,  pomoci  v hmotné nouzi,  přístupu ke vzdělání  a odborné přípravě, 

přístupu  k  veřejným zakázkám,  členství  v  organizacích  zaměstnanců  nebo  zaměstnavatelů  a 

členství v profesních a zájmových sdruženích. Pro obě období platí, že tvrzené skutečnosti (byť 

by byla vhodnější charakteristika jako skutečnosti  „uvedené“,  neboť teprve od 1.9.2009 nese 

žalobce  povinnost  skutečnosti  „tvrdit  tak,  že  z nich  lze  dovodit“)  platily  bez  dalšího  jako 

prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. 

Ujasnění  intepretace ust.  § 133a odst.  2 OSŘ přinesla  rozhodovací  činnost Ústavního 

soudu ČR169. Z nálezu Ústavního soudu vyplývá, že důkazní břemeno neleží pouze a výlučně na 

žalovaném zaměstnavateli, neboť i žalobce je povinen unést břemeno tvrzení i břemeno důkazní. 

Teprve v případě, tato břemena žalobce unese, bude na žalovaném, aby prokázal svá tvrzení o 

tom, že k diskriminaci z důvodů, uvedených v tehdy platném ust. § 133a odst. 2 OSŘ, nedošlo. 

Pregnantně formuloval mantinely zaměstnance a zaměstnavatele při aplikaci ust. § 133a 

OSŘ Nejvyšší soud ČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 28.8.2020170 uvedl, že: „Zaměstnanec v  

soudním řízení musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ním skutečně bylo zacházeno závadným  

způsobem;  neprokáže-li  toto  tvrzení,  nemůže  v  řízení  uspět.  Usnadnění  důkazní  situace  ve  

prospěch zaměstnance se v ustanovení § 133a písm. a) o. s. ř. projevuje pouze v tom, že stačí,  

aby  zaměstnanec  tvrdil,  že  toto  závadné  jednání  (bude-li  z  jeho  strany  prokázáno)  bylo  

motivováno některým ze zákonem stanovených diskriminačních důvodů, aniž by byl dále povinen  

tuto motivaci prokázat, neboť ta se předpokládá, ovšem je vyvratitelná, prokáže-li se v řízení  

opak.“

Současné, třetí období, spojené s nabytím účinnosti ADZ je spojeno se zásadou, kterou 

většina odborníků označuje jako teorie obráceného důkazního břemene, byť se můžeme setkat 

také s označením děleného břemene, které je přesnější171. 

Výčet  různých  oblastí  právních  vztahů,  kterými  bylo  důkazní  břemeno  dotčeno,  je 

odrazem  skutečnosti,  že  důkazní  břemeno  bývalo  v dřívější  teorii  předmětem  úvah,  zda  je 

institutem procesního nebo hmotného práva nebo smíšeným institutem hmotného a procesního 

práva, přičemž argumenty ve prospěch hmotného práva se opírají zejména o fakt, že důkazní 

169  Nález Pléna Ústavního soudu Pl.ÚS 37/04 ze dne 26. 4. 2006
170  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.8.2020, sp. zn. 21 Cdo 3834/2018
171  JANDOVÁ, D. Diskriminační spory-Pyrrhova vítězství ? Bulletin advokacie
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břemeno se buď vyvozuje z hmotněprávně relevantních skutečností nebo bývá přímo součástí 

hmotného práva.172 

Dělené  důkazní  břemeno  rovněž  klade  zvýšené  nároky  na  zaměstnavatele  z hlediska 

způsobu vedení jeho agendy, kdy musí dbát zvýšené pečlivosti při archivaci dokladů. V případě, 

kdy diskriminovaný zaměstnanec tvrdí, že mu nebyl vyplaceny odměny  vzápětí po odmítnutí 

přistoupit  na  dohodu  o  rozvázání  pracovního  poměru,  popřípadě  po  vyjádření  nesouhlasu  s 

výpovědí  z  důvodu  namítané  diskriminace,  zakládá  tato  situace  předpoklad  pro  to,  aby 

zaměstnavatel byl povinen prokázat, že ho k nepřiznání odměn vedly jiné relevantní důvody.173 

Pokud  chtěl  zaměstnavatel  takto  učinit  účetními  doklady,  kterými  již  nedisponuje,  platí,  že 

neunesl své důkazní břemeno pro prokázání, že k diskriminaci nedošlo.174

4.8.6. Forma důkazů v soudních řízeních

Úvodem je třeba poznamenat, že na první pohled by z hlediska konstrukce ust. § 133a 

OSŘ mělo být dokazování  žalobcem, jako obětí  diskriminace,  paradoxem, neboť dokazování 

spočívá  na  straně  žalovaného  –  zaměstnavatele.  V praxi  a  také  v souladu  s judikaturou 

Nejvyššího soudu ČR, která byla zmíněna výše175,  bude ovšem třeba tvrzení o skutečnostech 

podpořit důkazními prostředky. Domnívám se, že zaměstnanec bude muset doplnit svá tvrzení o 

důkazy rovněž v situaci, kdy se dokazování zaměstnavatele o tom, že k porušení zásad rovného 

zacházení nedošlo, bude jevit z pohledu soudu jako úspěšné. Pokud nastane tato situace, je podle 

mého názoru rovněž na místě, aby soud sdělil účastníkům svůj předběžný názor na věc a poučí 

žalobce podle ust. § 118a odst. 2 OSŘ.

Z výzkumu VOP vyplynulo, že žalobce předkládá jako důkaz nejčastěji písemné důkazy, 

zachycující komunikaci mezi účastníky řízení. V praxi se jedná o e-mailové zprávy, rozhodnutí, 

dopisy, e-maily,sms zprávy.) Dalším významným důkazem je výpověď svědků. Otázkou, která 

by si zasloužila samostatné posouzení by ovšem byla i výslech samotné diskriminované osoby, 

jako žalobce, případně i výslech žalovaného, a to s ohledem na skutečnost, že v rámci sporného 

civilního procesu je výslech účastníka podpůrným důkazem, což vyjadřuje zákon požadavkem, 

že dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak176 Jak uvádí VOP, pro diskriminační spory je 

dále typické používání audio a video nahrávek. Podle průzkumu, který VOP uskutečnil v roce 

2019 mezi advokáty, nahrávky jsou všeobecně považovány za přípustný důkaz v soudním řízení 

172 WINTEROVÁ,  Alena;  MACKOVÁ,  Alena,  a  kol.  Civilní  právo  procesní.  Díl  první:  řízení  nalézací.  9. 
aktualizované vydání. Praha: Leges, 2018,

173  Rozhodnutí VOP sp. zn. 8024/2014/VOP ze dne 26.1.2016, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
174  Rozhodnutí VOP sp. zn. 151/2012/VOP ze dne 19.8.2013, in: https://eso.ochrance.cz/Nalezene
175  Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.8.2020, sp. zn. 21 Cdo 3834/2018
176  SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J. ŠÍNOVÁ R. a kol., 2017, op. cit. s. 556
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a v praxi se podle osobních zkušeností neobjevily žádné právní problémy s použitím tohoto typu 

důkazu. Úskalí nahrávek tedy mohou být spíše praktická.177

Význam působení VOP pro žalobce spočívá zejména v posouzení situace ve fázi před 

podáním žaloby, přičemž vyjádření VOP může být pro diskriminovaného zaměstnance určitým 

„ukazatelem“, zda a za jakých podmínek bude možné vést soudní řízení. V některých případech 

se  diskriminovaní  pokoušeli  svá  tvrzení  o  diskriminaci  podpořit  rovněž  vyjádřením  VOP. 

V tomto případě je ovšem třeba vycházet ze zásady, že jako důkaz lze podle § 125 o.s.ř. uvést 

všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, tedy stav skutkový. Vyjádření VOP stav věci nijak 

neobjasňuje,  pouze  může  přinést  právní  a  skutkové  hodnocení  k  tvrzením  a  listinám 

předloženým diskriminovaným zaměstnancem. Z tohoto důvodu nelze vycházet z vyjádření VOP 

pro účel dokazování178

V některých případech se bude žalobce spoléhat na podporu svých tvrzení na základě 

výsledku kontroly orgánu inspekce práce. Tento předpoklad ovšem nebude platit tehdy, pokud i 

šetření  VOP  zjistí  hrubé  nedostatky  v  provedených  kontrolách  právě  v  oblasti  tvrzené 

diskriminace179

4.8.7. Úloha komparátora

Při  prokazování  diskriminace  zaměstnance  (resp.  tvrzení  skutečností,  ze  kterých  lze 

usuzovat  na  diskriminaci)  bude  důležitou  roli  hrát  komparátor,  tedy  osoba  v podobném 

postavení,  která  se  v určitých  rysech  podobá  osobě  diskriminovaného  zaměstnance,  přičemž 

z povahy věci plyne, že v diskriminačním důvodu se tato osoba bude odlišovat. Určení proporcí 

mezi znaky podobnými a rozdílnými bude v praxi často činit potíže. Obecně se uvádí, že správný 

komparátor by měl mít více shod než neshod s komparovaným objektem.180

V případě posuzovaném Ústavním soudem ČR, Ústavní soud nepovažoval za vhodného 

komparátora,  když  poukázal  na  skutečnost,  že  tato  porovnávaná  zaměstnankyně  (tedy 

komparátor)  "alespoň  zahájila  příslušné  odborné  studium  k  získání  příslušné  odborné 

kvalifikace".  Nijak  se  však  nevypořádal  s  tím,  že  tato  odlišnost  nastala  až  poté,  kdy  byla 

stěžovateli doručena výpověď, takže vedlejší účastník řízení - zaměstnavatel - nemohl být při 

rozhodování o ukončení pracovního poměru se stěžovatelem veden touto skutečností.  Bylo-li 

srovnávacím znakem dosažené  vzdělání  zaměstnanců,  stěžovatelem navržená  zaměstnankyně 

177  Zastupování oběti diskriminace. Doporučení Veřejné ochránkyně práv 2019. In equineteurope.org [online]. 
[cit. 2021-03-10] s. 30

178  Rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích, č.j. 23 C 276/2017, ze dne 25.2.2019
179  nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 880/15, ze dne 8. 10. 2015
180  TOMŠEJ, J. 2020, op. cit. 17 s.
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bezesporu byla vhodným komparátorem, neboť ke dni podání výpovědi byla tato zaměstnankyně 

právě z tohoto hlediska ve stejném postavení jako stěžovatel181

4.8.8. Rozhodnutí soudu 

O rozhodnutích  soudů  v diskriminačních  sporech  je  možno  si  učinit  představu  podle 

údajů, zjištěných VOP v rozsáhlém výzkumu „Rozhodování českých soudů o diskriminačních 

sporech 2015-2019.“ V daném období soudy vyhověly pouze 14% z celkově podaného množství 

žalob,  8% sporů  skončilo  uzavřením  soudního  smíru  a  v 7% došlo  k zastavení  řízení  jinak 

(obvykle bývá uzavřena soudní dohody). Z toho je zřejmé, že úspěchem na straně žalobce došlo 

v necelé třetině z celkového množství sporů, což zřejmě nebude pro další, potenciální žalobce 

příznivá  informace.  Obecně  se  v právnické  veřejnosti  rovněž  hovoří  o  problému 

nepředvídatelnosti  a  nejistém  výsledku  soudního  rozhodnutí,  což  bude  pro  mnohé 

diskriminované zaměstnance limitujícím faktorem při podání žaloby.182

 

5. Exkurz do právní úpravy ochrany ve vybraných zemích EU

181  nález Ústavního soudu sp. zn. III.ÚS 880/15, ze dne 8. 10. 2015
182  JANDOVÁ, D. Diskriminační spory-Pyrrhova vítězství ? Bulletin advokacie, 4.1.2019, op. cit. 
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5.1.  Německo

Právním předpisem,  upravujícím práva  a  povinnosti  v oblasti  diskriminace  je  Obecný 

zákon  o  rovném  zacházení  (Allgemeine  Gleichbehandlungsgesetz  AGG).  Ochraně  proti 

diskriminaci  v pracovněprávních  vztazích  se  věnuje  druhá  část  zákona,  která  definuje  osobu 

pracovníka  (za  pracovníka  je  podle  §  6  odst.  1  AGG nutno  považovat  mimo jiné  i  osoby, 

konající  práci  v rámci  získávání  příslušné  odborné  praxe  či  uchazeče  o  zaměstnání)  a 

zaměstnavatele.183 Zvláštností  německé  právní  úpravy  je  stručnost,  pokud  jde  o  zákonné 

vymezení diskriminačních důvodů (např. ve srovnání s definicí diskriminace ve francouzském 

trestním zákoníku). Německý AGG obsahuje jako diskriminační důvody pouze: rasu a etnický 

původ, pohlaví, náboženství či světový názor, zdravotní postižení, věk a sexuální identitu. Jak 

uvádí M.Hájková,  AGG tak nelze použít  pro jiné případné důvody diskriminace,  kterými by 

mohly být např. sociální původ, genetické znaky, politické či sociální názory, ohledně kterých 

neexistovala  povinnost  transpozice  do  národního  práva  na  základě  antidiskriminačních 

směrnic.184

Ochrana  proti  diskriminaci  na  pracovišti  je  v Německu  zajištěna  pomocí  Spolkového 

antidiskriminačního  úřadu  (Antidiskriminierungsstelle  des  Bundes,  ADS),  který  působí  jako 

ústřední  instituce,  v rámci  Spolkového  ministerstva  pro  rodinné  záležitosti,  seniory,  ženy  a 

mládež. Hlavní činnost ADS spočívá v poskytování právního poradenství obětem diskriminace, 

ale  také  poskytování  doporučení  služeb  jiných  agentur,  působících  v oblasti  ochrany  proti 

diskriminaci a zaznamenávání diskriminačního jednání na pracovišti. Zvláštností tohoto úřadu je 

výkon činnosti ve vztahu k účastníkům pracovněprávního vztahu, kterou jsou strany vedeny ke 

smírnému vyřešení  věci.  ADS je  rovněž  svěřena  pravomoc v oblasti  šetření  diskriminačního 

jednání na pracovišti.

Závěrem  lze  říci,  že  působnost  úřadu  ADS  zahrnuje  činnosti,  které  jsou  v českém 

právním prostředí svěřeny mezi několik institucí, s přísně rozlišenou působností (VOP, orgány 

inspekce práce).  Je také zapotřebí vyzdvihnout snahu Institutu ADS, který klade v prvé řadě 

důraz na bezprostřední potřeby oběti diskriminace. 

5.2. Francie

183  HÁJKOVÁ, M.  Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných  
zemích EU. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 74

184  HÁJKOVÁ, 2019, op. cit., s. 76
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Původní  francouzská  právní  úprava  institutu  veřejného ochránce  práv (pod původním 

označením  Médiateur  de  la République)  vychází  ze  zákona,  přijatého  již  3.1.1973185.  Podle 

zákona ze dne 29. března 2011 vykonává působnost Veřejného ochránce práv (nově Défenseur 

des droits) nezávislý ústavní orgán složený ze čtyř institucí:  původní Veřejný ochránce práv, 

Ochránce práv dětí,  Vysoký úřad pro boj proti diskriminaci a pro rovnost (Halde) a Národní 

komise  pro  etiku  bezpečnosti  (CNDS). Veřejný  ochránce  práv  ve  své  současné  podobě 

(Défenseur  des  droits)  má dvojí  poslání:  ochranu osob,  jejichž  práva  nejsou respektována a 

umožnit, aby měla každá osoba stejný přístup k právům.186

Institut Inspekce práce byl ve Francii ustanoven podle zákoníku práce (Code du travail), 

článku L8112-1,  který vstoupil  v platnost  dne 1.  5. 2008. Podle tohoto článku je inspektorát 

odpovědný za kontrolu a přijímání opatření zaměstnavatelů ohledně ustanovení zákoníku práce 

nebo kolektivních smluv. Podle článku L8112-1 francouzského zákoníku práce inspektoři práce 

vyhledávají případy, kdy došlo k diskriminaci zaměstnance  podle čl. 225-2 odst. 3 a 6 trestního 

zákoníku (Code pénal) . V této souvislosti považuji za zajímavé, že diskriminace v zaměstnání je 

ve  Francii  postihována  rovněž  jako  trestný  čin.  Francouzský  trestní  zákoník  definuje 

diskriminaci  dle  čl.  225-1  s obdobnými  diskriminačními  důvody,  které  uvádí  česká  právní 

úprava s tím, že navíc uvádí také fyzický vzhled, genetické vlastnosti nebo zvláštní zranitelnost, 

vycházející z ekonomické situace, kterou podle mého názoru nelze zaměňovat s majetkem, jako 

diskriminačním důvodem, uváděným dle § 16 odst. 2 ZPr.

Konkrétní skutková podstata v čl. 225-2 odst. 3 spočívá v tom, že zaměstnavatel odmítá 

přijmout  zaměstnance,  odepírá  odměnu  zaměstnanci,  nebo  propustí  zaměstnance  z důvodu 

diskriminace.  Podle čl.  225-2 odst.  6 se zaměstnavatel  dopouští  diskriminace pokud odmítne 

přijmout zaměstnance na práci, uvedenou v čl. L.412-8 odst. 2 zákoníku sociálního zabezpečení 

(Code de la sécurité sociale), která se vztahuje ke specifickým skupinám osob (jedná se např. o 

vězně  vykonávající  trestní  práce,  odsouzené  osoby  vykonávající  veřejně  prospěšné  práce; 

pracovníci  ve  veřejném nebo soukromém sektoru,  kteří  se  účastní  úvodního,  školicího  nebo 

doplňkového odborného výcvikového kurzu, na který se nevztahuje pracovní smlouva). Za výše 

uvedená jednání hrozí zaměstnavateli trest až 3 roky odnětí svobody a pokuta 45000 EUR.  

185 Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 INSTITUANT UN MEDIATEUR

186  Informace o zákonu o veřejném ochránci práv. In gouvernement.fr [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z:
https://www.gouvernement.fr/partage/8769-3-janvier-1973-loi-instituant-un-mediateur-de-la-republique
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5.3. Polsko

Polskou právní úpravu na ochranu proti diskriminaci představuje především zákon č. 254 

z 3. prosince 2010187, kterým byla zakotvena některá ustanovení Evropské unie v oblasti rovného 

zacházení. Podle čl. 18 tohoto zákona je plnění úkolů souvisejících s prováděním zásady rovného 

zacházení svěřeno veřejnému ochránci práv a zmocněnci vlády pro rovné zacházení.  Veřejný 

ochránce  práv  plní  úkoly  spojené  s prováděním  zásady  rovného  zacházení  za  podmínek  a 

způsobem uvedeným v samostatném předpisu. 

V této souvislosti je zajímavé, že v Polsku působí instituce veřejného ochránce práv již 

od roku 1987,  s označením funkce „Komisař  pro lidská  práva“,  jehož  působení  je  upraveno 

podle zákona ze dne 15. července 1987 o Komisaři pro lidská práva (Ustawa  z dnia 15 lipca 

1987  r.o  Rzeczniku  Praw  Obywatelskich).  Podobně  jako  v ČR  i  v Polsku  Komisaře  volí 

poslanecká sněmovna (Sejm) a to na žádost předsedy poslanecké sněmovny nebo skupiny 35 

poslanců. Funkční období Komisaře je pětileté s tím, že jej lze opakovat pouze jednou. Komisař 

provádí činnost v oblasti ochrany proti diskriminaci ve vztahu k soukromým osobám; podle čl. 

11 zákona má Komisař pouze seznámit diskriminovanou osobu o opatřeních, na která má nárok 

(podání  žaloby).  Úlohou  Komisaře  podle  čl.  17b  zákona  je  rovněž  provádění  analýzy, 

monitorování a podpora rovného zacházení se všemi osobami; provádění nezávislého výzkumu 

diskriminace  a  příprava  a  vydávání  nezávislých  zpráv  a  vydávání  doporučení  k  otázkám 

souvisejícím s diskriminací. 

Dalším orgánem, který je uveden v zákoně je Zplnomocněný zástupce vlády pro rovné 

zacházení. Mezi úkoly zástupce patří zejména: vypracovávání a vydávání stanovisek k návrhům 

právních aktů v rozsahu působnosti zásady rovného zacházení; provádění analýz a hodnocení 

právních  řešení  z  hlediska  respektování  zásady  rovného  zacházení,  jakož  i  uplatňování  této 

zásady  na  příslušné  orgány.  Zplnomocněný  zástupce  může  iniciovat,  implementovat, 

koordinovat nebo monitorovat programy pro zásadu rovného zacházení a boj proti porušování 

zásady ve spolupráci s příslušnými ministry. 

Pokud srovnáme českou a polskou právní úpravu, je zřejmé, že v polské právní úpravě 

veřejného  ochránce  práv  (Komisaře)  chybí  pravomoc doporučit  vydání,  změnu nebo zrušení 

právního nebo vnitřního předpisu. Ačkoli byla polská instituce veřejného ochránce lidských práv 

založena řadu let před účinností českého ZVOP, považuji českou právní úpravu za komplexnější 

187 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania
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a lépe vyhovující předpisům práva Evropské unie, ze kterých vyplývá požadavek zřízení „body 

equity.“
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Závěr

Ve své rigorózní práci jsem se pokusil poukázat na možnosti, které nabízí aktuální právní 

úprava České republiky v oblasti ochrany proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích. 

Cílem  mé  práce  bylo  poukázat  na  diskriminaci,  jako  na  záležitost,  která  je,  spolu 

s ochranou proti diskriminaci, předmětem veřejného zájmu. Řada individuálních nároků, které 

vznikají diskriminovaným osobám, by měla být uplatňována především v soudním řízení, neboť, 

jak ukázala má práce, alternativní způsoby řešení pracovněprávních sporů mají spíše doplňkovou 

úlohu a z důvodů, popsaných v příslušné kapitole  této práce,  nebudou pro zaměstnance vždy 

vhodné.

Práce  rovněž  poukázala  na  různorodé  spektrum  nástrojů  ochrany,  které  lze  rozdělit 

z hlediska jejich  účelu na nástroje  preventivní  a reparační.  Má práce ukázala,  že zajišťování 

preventivních  nástrojů  je  efektivnější  spíše  u  pevně  institucionalizovaných  subjektů, 

souvisejících s výkonem veřejné správy (zejména to platí u Veřejného ochránce práv a pracovní 

skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí – projekt „22% K ROVNOSTI“).

Subjekty,  které  se  věnují  ochraně  proti  diskriminaci  v pracovněprávních  vztazích 

využívají nástrojů v možnostech, daných právní úpravou, ve většině případů efektivně. Některé 

subjekty  (typicky  orgány  inspekce  práce)  mají  možnost  využívat  jak  preventivních,  tak 

reparačních nástrojů,  přičemž dominantní  jsou nástroje  reparační.  Současně je ovšem činnost 

orgánů  inspekce  práce  příkladem  toho,  že  prováděná  opatření  nesměřují  bezprostředně 

k postavení diskriminovaného zaměstnance, ale jejich účelem je dohled nad plněním povinností 

zaměstnavatele  ve vztahu ke všem zaměstnancům. V neposlední  řadě může i  diskriminovaný 

zaměstnanec  brojit  proti  rozhodnutí  orgánu  inspekce  práce  (při  respektování  faktu,  že  není 

účastníkem správního řízení) a to prostřednictvím podnětu k Veřejnému ochránci práv. Tímto se 

také  dostáváme  do  oblasti  možných  „třecích  ploch“  mezi  některými  subjekty  ochrany  proti 

diskriminaci. Pro zajištění účelu, kterým je ochrana diskriminovaného zaměstnance, je třeba, aby 

se subjekty ochrany navzájem respektovaly a s tímto vědomím také přistupovaly i k plnění úkolů 

ve  své  působnosti,  která  bude  v některých  případech  znamenat  odhalování  nedostatků  práce 

jiného  subjektu.  V případě  Veřejného  ochránce  práv  navíc  považuji  za  potřebné,  aby  se 

posilovala  jeho legitimita  a to zvláště  za situace,  kdy můžeme sledovat snahy o zrušení této 

instituce.

Při  psaní  své  práce  jsem  rovněž  dospěl  k závěru,  že  některé  subjekty  dosud  plně 

nevyužívají  svůj  potenciál.  V případě  neziskových  organizací  se  domnívám,  že  by  mohly 
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poskytovat větší osvětu a podporu také v oblasti alternativních způsobů řešení diskriminačních 

sporů. Současně je třeba podpořit i úsilí neziskových organizací pro to, aby byly v budoucnu 

oprávněné podávat žaloby ve veřejném zájmu.

Postavení a úloha mediátora naproti tomu zůstává konstantní a jak jsem uvedl výše, větší 

potenciál využití mediace pro diskriminační spory by mohl vzniknout po aktivnějším zapojení 

neziskových organizací. 

Za zásadní považuji rovněž úlohu zaměstnavatele, neboť z logiky věci vyplývá, že právě 

zaměstnavatel  je  prvním  subjektem,  který  je  schopen  ovlivnit,  zda  může  k diskriminaci 

zaměstnance dojít či nikoli. V tomto směru se ukazuje jako zvláště přínosná spolupráce, týkající 

se  projektu  „22%  K ROVNOSTI“,  jehož  činnost  je  předmětem  samostatné  kapitoly  této 

rigorózní práce. Určitý prostor pro efektivnější zabránění diskriminace na pracovišti skýtá také 

úprava ve vnitropodnikových předpisech a zvláště pak etické kodexy, o jejichž významu je v této 

práci rovněž pojednáno.

Řadě  zaměstnanců  nezbývá  než  uplatnit  své  nároky  cestou  soudního řízení.  Bylo  by 

záležitostí hlubšího rozboru, z jakého důvodu je množství diskriminačních sporů, vedených před 

soudy, poměrně dosti  nízké,  a to zvláště  při  srovnání s počtem kontrol,  provedených orgány 

inspekce práce. Četnost projednávaných případů přitom ovlivňuje více faktorů – ať už to bude 

dynamika pracovního trhu a počet pracovních poměrů, ke kterému bude, bez přičtení vnějších 

vlivů,  adekvátní  počet  případů  diskriminace,  nebo  snaha  zaměstnavatelů  vyřešit  věc 

mimosoudně, což vidím jako pravděpodobné v situaci, kdy na pracovním trhu existovala větší 

poptávka po zaměstnancích. Soudní řízení bude mít i nadále své pevné postavení a domnívám se, 

že jeho význam, spolu se zvyšující se osvětou zaměstnanců, spíše poroste. Otevřenou otázkou 

zůstává, jak se budou soudy v budoucnu stavět k nárokům na odstranění následků diskriminace a 

zejména k výši odškodnění za způsobenou újmu zaměstnanci, když současná praxe ukazuje na 

zdrženlivost soudů (i samotných žalobců) v tomto směru. 

Domnívám  se,  že  v budoucnu  budou  ve  vztazích  k diskriminaci  (jejího  rozšíření, 

intenzitě, jakož i míře odsuzování a obraně proti ní) působit dva základní faktory: prvním z nich 

bude kultivace právního povědomí a odstraňování kulturních a sociálních bariér, které budou 

diskriminaci vždy eliminovat.  Za druhý faktor ovšem považuji  budoucí změny na pracovním 

trhu  (zavádění  robotizace,  Průmysl  4.0  a  s tím  související  změny  na  trhu  práce),  přičemž 

v současnosti  není  jasné,  zda  v případě,  kdy  na  pracovním  trhu  bude  převažovat  zvýšená 

poptávka  po  práci  nad  poptávkou  po  zaměstnancích,  nepřinese  tato  skutečnost  pro  část 

zaměstnavatelů,  především  z  (tvrzených) ekonomických  důvodů,  příležitost  pro  zvýšené 

diskriminační tendence. Výše uvedený, možný vývoj tak bude podle mého názoru klást zvýšené 
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požadavky na průběžné vyhodnocování platné právní úpravy; její novelizaci i uvádění nových 

nástrojů ochrany proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích do praxe.

89



Seznam použitých zdrojů

1. Seznam použité literatury

BĚLINA,  Miroslav  a  kol.  Pracovní  právo.  7.  vydání.  Praha:  C.  H  Beck,  2017,  790  s. 
ISBN: 978-80-7400-667-8 

BĚLINA, Miroslav; DRÁPAL, Lubomír, a kol. Zákoník práce. Komentář. 3. vydání, Praha. 
Praha: C. H. Beck, 2019, 1508 s. ISBN: 978-80-7400-759-0 

BLAŽEK,  Tomáš;  JIRÁSEK,  Jan;  MOLEK,  Pavel;  POSPÍŠIL,  Petr;  SOCHOROVÁ, 
Vendula; ŠEBEK, Petr. Soudní řád správní – on line komentář. 3. aktualizace. Praha: C. H. 
Beck, 2016 

BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. 
Praha. Praha: C. H. Beck, 2007, 472 s. ISBN: 978-80-7179-584-1 

BOUČKOVÁ, Pavla; HAVELKOVÁ, Barbara; KOLDINSKÁ, Kristina; KÜHN, Zdeněk; 
KÜHNOVÁ,  Eva;  WHELANOVÁ,  Markéta.  Antidiskriminační  zákon.  Komentář.  2.  
vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, 521 s. ISBN: 978-80-7400-618-0

DREXLEROVÁ, Jana. Průvodce antidiskriminačním zákonem z hlediska pracovněprávních 
vztahů. 1. vydání. Praha: BMSS, 2009, 79 s. ISBN: 978-80-86140-57-5

DVOŘÁK,  M.,  VALEŠ,  F.  Manuál  k šetření  podnětů  na  diskriminaci  v oblasti  
zaměstnanosti  a  pracovněprávních  vztahů  pro  pracovníky  a  inspektory  Státního  úřadu  
inspekce práce.Praha: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2015. 40 s. ISBN: 
978-80-905682-1-1

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 335 s. 
ISBN: 978-80-7380-652-1

GERLOCH, Aleš;  WINTER, Jan.  Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR.  1. vydání. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 378 s. ISBN: 978-80-7380-192-2 

HÁJKOVÁ, Michaela.  Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích  
v ČR  a  ve  vybraných  zemích  EU.  1.  vydání.  Praha:  C.  H.  Beck,  2019,  144  s.  ISBN:  
978-80-7400-740-8 

HOLÁ, Lenka. Mediace v teorii a praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2011, 270 s. ISBN: 978-
80-247-3134-6

CHAMRÁTHOVÁ,  Anna;  SVOBODA,  Tomáš;  HLOUCH,  Lukáš;  KLIKOVÁ,  Alena. 
Zákon o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, 189 s. 
ISBN: 978-80-7598-401-2 

JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001, 286 s. 978-80-7367-269-0

JEMELKA,  Luboš;  LIBOSVÁR,  František;  VETEŠNÍK,  Pavel.  Zákon  o  kontrole.  
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. ISBN: 978-80-7400-271-7 

JEMELKA, Luboš; PONDĚLÍČKOVÁ, Klára; BOHADLO, David. Správní řád. Komentář.  
6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, 1048 s. ISBN: 978-80-7400-751-4

90



KABELOVÁ,  DOLEJŠOVÁ,  Kristýna.  Zákaz  diskriminace  jako  právní  problém  
v judikatuře  Evropského  soudu  pro  lidská  práva.  1.  vydání.  Praha:  Univerzita  Karlova. 
Právnická fakulta, 2012. 181 s. ISBN: 978-80-87146-60-6

MORÁVEK,  Jakub; PICHRT,  Jan;  ŠTEFKO,  Martin.  Analýza  alternativních  způsobů 
řešení sporů v pracovněprávních vztazích.  1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 407 s. 
ISBN: 978-80-7552-137-8 

POLÁK, Petr. Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. Sborník ze  
semináře uskutečněného dne 20. února 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv.  Brno: 
Kancelář veřejného ochránce práv, 2016, 306 s. ISBN: 978-80-87949-38-2

STÁDNÍK, Jaroslav; KIELER, Petr; ŠTEFKO, Martin. Zákon o inspekci práce. Komentář.  
1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 293 s. ISBN: 978-80-7478-931-1 

SVOBODA,  K.,  SMOLÍK,  P.,  LEVÝ,  J.  ŠÍNOVÁ  R.  a  kol.  Občanský  soudní  řád.  
Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, 1627 s. ISBN: 978-80-7400-673-9

ŠABATOVÁ,  Anna  a  kol. Sborník  stanovisek  veřejného  ochránce  práv.  Diskriminace. 
Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 296 s. ISBN: 978-80-87949-64-1

ŠABATOVÁ Anna. a kol. Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu  
ke spravedlnosti. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015. 142 s.

ŠTANGOVÁ, Věra.  Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu.  1. vydání. 
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 230 s. ISBN: 978-80-7380-277-6 

ŠTURMA,  Pavel;  ŽÁKOVSKÁ,  Karolina  a  kol.  Od  zákazu  diskriminace  k  ochraně 
kolektivních práv. Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2014. 119 s. ISBN: 978-80-
87975-08-4

TOMŠEJ, Jakub. Diskriminace na pracovišti.  1. vydání. Praha: Grada, 2020, 176 s. ISBN: 
978-80-271-1014-8  646 s. ISBN: 978-80-7502-298-1

1. Seznam použitých internetových zdrojů

 Rozhodnutí  VOP  sp.  zn.  2569/2016/VOP  ze  dne  16.4.2017,  in: 
https://eso.ochrance.cz/Nalezene [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/2569-2016-VOP-VP_PPO.pdf

 Rozhodnutí  VOP sp.  zn.  7930/2014/VOP  ze  dne  16.7.2015,  in: 
https://eso.ochrance.cz/Nalezene [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/7930_2014_VOP_ZO.pdf

 Rozhodnutí  VOP  sp.  zn.  7571/2017/VOP  ze  dne  21.1.2019,  in: 
https://eso.ochrance.cz/Nalezene [online]. [cit. 2021-02-16]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/7571-2017-VOP-MSD.pdf

 Důvodová  zpráva  k návrhu  poslanců  na  vydání  zákona,  kterým  se  mění  zák.č. 
198/2009 Sb., antidiskriminační zákona ze dne 13.3.2019 [online]. [cit. 2021-02-25]. 
Dostupné z:

t042400 (7).pdf

91

https://eso.ochrance.cz/Nalezene
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5Ct042400%20(7).pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/7571-2017-VOP-MSD.pdf
https://eso.ochrance.cz/Nalezene
https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/7930_2014_VOP_ZO.pdf
https://eso.ochrance.cz/Nalezene
https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/2569-2016-VOP-VP_PPO.pdf


 Rozhodnutí  VOP  sp.  zn.  264/2011/VOP  ze  dne  25.7.2012,  in: 
https://eso.ochrance.cz/Nalezene [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z:

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1990

 Rozhodnutí VOP sp. zn. 250/2012/DIS ze dne 21.3.2013, in: https://eso.ochrance.cz/
Nalezene [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z:

https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1634

 Nález  Ústavního  soudu  ze  dne  1.  prosince  1998  sp.  zn.  I.  ÚS  41/98  in: 
nalus.usoud.cz [online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z:

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-41-98

 Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. I. ÚS 880/15 in: nalus.usoud.cz 
[online]. [cit. 2021-02-27]. Dostupné z:

http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-880-15_1

 KŘÍŽOVÁ, Jana; SYLLOVÁ, Jindřiška. Veřejný zájem – pojem a jeho použití ve 
správním právu. in: psp.cz [online]. [cit. 2021-03-23]. Dostupné z:

pi-5-352 (1).pdf

 Příručka evropského antidiskriminačního práva. In: fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-
02-12]. Dostupné z:

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-
FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_CS.pdf

 Rozhodnutí  Veřejného  ochránce  práv  5676/2018/VOP  ze  dne  3.6.2019  In: 
fra.europa.eu [online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:

https://eso.ochrance.cz/Nalezene

 POLÁK,  P.,  LAVRINČÍKOVÁ,  M.  Ombudsman/ka  a  neziskové  organizace.  In: 
ochrance.cz [online]. [cit. 2021-02-16]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/projekt_ESF/00_2019_VA/
KULATE_STOLY/04_02_10_let_antidiskriminacniho_zakona_pohledem_NO/
04_02_Ombudsmanka_a_neziskove_organizace_PREZENTACE.pdf

 Diskriminace zaměstnance. In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-28]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/diskriminace-zamestnance-97199.html

 BROŽOVÁ, Eva. Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních 
vztazích. . In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-
pracovnepravnich-vztazich-108440.html

 KOŠŤÁL,  Karel;  MAREČKOVÁ,  Eva.  Rovné  zacházení  či  diskriminace  ?  In 
Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-28]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/clanky/rovne-zachazeni-ci-diskriminace-95774.html

 ČERNÝ,  Jiří;  Fyčová,  Nicole.  Deset  let  antidiskriminačního  zákona:  historie, 
zhodnocení a výhled do budoucna In Epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-25]. Dostupné 
z:

92

https://eso.ochrance.cz/Nalezene
file:///C:%5CUsers%5Cuser%5CDownloads%5Cpi-5-352%20(1).pdf
https://eso.ochrance.cz/Nalezene
https://eso.ochrance.cz/Nalezene
https://www.epravo.cz/top/clanky/rovne-zachazeni-ci-diskriminace-95774.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-108440.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/pravni-prostredky-ochrany-pred-diskriminaci-v-pracovnepravnich-vztazich-108440.html
https://www.epravo.cz/top/soudni-rozhodnuti/diskriminace-zamestnance-97199.html
https://www.ochrance.cz/uploads-import/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/04_02_10_let_antidiskriminacniho_zakona_pohledem_NO/04_02_Ombudsmanka_a_neziskove_organizace_PREZENTACE.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/04_02_10_let_antidiskriminacniho_zakona_pohledem_NO/04_02_Ombudsmanka_a_neziskove_organizace_PREZENTACE.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/projekt_ESF/00_2019_VA/KULATE_STOLY/04_02_10_let_antidiskriminacniho_zakona_pohledem_NO/04_02_Ombudsmanka_a_neziskove_organizace_PREZENTACE.pdf
https://eso.ochrance.cz/Nalezene
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_CS.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_CS.pdf
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-880-15_1
http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=I-41-98
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1634
https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/1990


https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-
zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-109902.html

 KAHLE, Bohuslav. Jak nechybovat při tvorbě vnitřních předpisů. In Daně mzdy a 
účetnictví pro profesionály [online]. [cit. 2021-01-13]. Dostupné z:

https://www.du.cz/33/jak-nechybovat-pri-tvorbe-vnitrnich-predpisu-
uniqueidmRRWSbk196EZy9EEhbhYdykD-eNZRuVavm95MUA9ghc/

 JUKLÍČKOVÁ,  Alena.  Pracovní  podmínky.  In  www.bozp.cz [cit.  2021-01-13]. 
Dostupné z:

https://www.bozpprofi.cz/33/pracovni-podminky 
uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z5xvYi_3TNqhRiI4FuMEYf4/

 JOUZA, Ladislav.  Vnitřní předpis – zákon zaměstnavatele.  In Epravo.cz [online]. 
[cit. 2021-02-28]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/clanky/vnitrni-predpis-zakon-zamestnavatele-
100622.html

 BÍLEK,  Tomáš.,  HÁMORSKÁ,  Andrea.  Jak  eliminovat  nerovné  zacházení  na 
pracovišti. In: modernirizeni.ihned  [online]. [cit. 2021-02-11]. Dostupné z:

https://modernirizeni.ihned.cz/c1-66179400-jak-eliminovat-nerovne-zachazeni-na-
pracovisti-ci-alespon-odpovednost-za-nej

 OTÁHAL,  Lucian.  Metodika  diskriminace  pro  zaměstnavateele.  In  Rc-routa.cz 
[online]. [cit. 2021-02-12]. Dostupné z:

https://www.rc-routa.cz/media/uploads/restart/
metodika_diskriminace_pro_zamestnavatele.pdf

 Důvody pro zavedení institutu antidiskriminační žaloby ve veřejném zájmu. In llp.cz 
[online]. [cit. 2021-27-03]. Dostupné z:

https://llp.cz/wp-content/uploads/actio-popularis.pdf

 Zastupování  oběti  diskriminace.  Doporučení  Veřejné  ochránkyně  práv  2019.  In 
equineteurope.org [online]. [cit. 2021-03-10]

https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-recommendation.pdf

 Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv.  Diskriminace v ČR: oběť 
diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. In ochrance.cz [online]. [cit. 
2021-03-02]

https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/
CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf

 Webové  stránky  Veřejného  ochránce  práv  –  sekce  Diskriminace-Doporučení  In 
test.ochrance.cz [online]. [cit. 2021-27-03]. Dostupné z:

https://test.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/

 Setkání  evropských  expertů  na  diskriminaci.  Tisková  zpráva  In  test.ochrance.cz 
[online]. [cit. 2021-27-03]. Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/aktualne/setkani-evropskych-expertu-na-diskriminaci/

93

http://www.bozp.cz/
https://www.ochrance.cz/aktualne/setkani-evropskych-expertu-na-diskriminaci/
https://test.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni/
https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf
https://equineteurope.org/wp-content/uploads/2019/10/Czech-recommendation.pdf
https://llp.cz/wp-content/uploads/actio-popularis.pdf
https://www.rc-routa.cz/media/uploads/restart/metodika_diskriminace_pro_zamestnavatele.pdf
https://www.rc-routa.cz/media/uploads/restart/metodika_diskriminace_pro_zamestnavatele.pdf
https://modernirizeni.ihned.cz/c1-66179400-jak-eliminovat-nerovne-zachazeni-na-pracovisti-ci-alespon-odpovednost-za-nej
https://modernirizeni.ihned.cz/c1-66179400-jak-eliminovat-nerovne-zachazeni-na-pracovisti-ci-alespon-odpovednost-za-nej
https://www.epravo.cz/top/clanky/vnitrni-predpis-zakon-zamestnavatele-100622.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/vnitrni-predpis-zakon-zamestnavatele-100622.html
https://www.bozpprofi.cz/33/pracovni-podminky%20uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z5xvYi_3TNqhRiI4FuMEYf4/
https://www.bozpprofi.cz/33/pracovni-podminky%20uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z5xvYi_3TNqhRiI4FuMEYf4/
https://www.du.cz/33/jak-nechybovat-pri-tvorbe-vnitrnich-predpisu-uniqueidmRRWSbk196EZy9EEhbhYdykD-eNZRuVavm95MUA9ghc/
https://www.du.cz/33/jak-nechybovat-pri-tvorbe-vnitrnich-predpisu-uniqueidmRRWSbk196EZy9EEhbhYdykD-eNZRuVavm95MUA9ghc/
https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-109902.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/deset-let-antidiskriminacniho-zakona-historie-zhodnoceni-a-vyhled-do-budoucna-109902.html


 Inspekce  práce  a  neziskové  organizace  společně.  Ombudsmanka  zorganizovala 
setkání  k ochraně  před  diskriminací.  In:  ochrance.cz  [online].  [cit.  2021-02-3]. 
Dostupné z:

https://www.ochrance.cz/aktualne/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-
ombudsmanka-zorganizovala-setkani-k-ochrane-p/

 Rodičovství,  práce  a 22 %  k rovnosti.  Aktualita  z diskriminace.  In:  ochrance.cz 
[online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

https://test.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-
diskriminace-2019/rodicovstvi-prace-a-22-k-rovnosti/

 Metodický  pokyn  generálního  inspektora  SÚIP  č.  2/2016  –  Zásady  hodnocení 
srovnatelných  pracovních  a  mzdových  podmínek  agenturního  zaměstnance  a 
zaměstnance uživatele. In: ochrance.cz [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

http://projekty.vubp.cz/agentura/workshopy-VUBP_23_06_2016/info-pro-ucastniky/
7_suip_metodicky-pokyn-2016.pdf

 HERMANOVÁ, Michaela, VEJSADA, Daniel. Využití mediace v pracovněprávních 
sporech. In: praceamzda.cz [online]. [cit. 2021-02-15]. Dostupné z:

https://www.praceamzda.cz/clanky/vyuziti-mediace-v-pracovnepravnich-sporech

 Rozhodování  českých  soudů  o  diskriminačních  sporech  2015-2019.  Výzkum 
veřejného ochránce práv 2020. In: ochrance.cz [online]. [cit. 2021-02-03]. Dostupné 
z:

https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/2020-
vyzkum_judikatura-DIS.pdf

 PAVLÁTOVÁ,  Jarmila;  HROMADA,  Miroslav.  Čas  a  jeho  plynutí 
v pracovněprávních  vztazích.  In:  dspace5.zcu.cz  [online].  [cit.  2021-01-31]. 
Dostupné z

https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36388/1/Pavl%C3%A1tov%C3%A1.pdf

 NOVÁK,  Ondřej.  Začátek  konce  přísedících  v pracovněprávních  sporech  ?In 
epravo.cz [online]. [cit. 2021-01-31]. Dostupné z:

https://www.epravo.cz/top/aktualne/zacatek-konce-prisedicich-v-pracovnepravnich-
sporech-102284.html

 Informace o zákonu o veřejném ochránci  práv.  In  gouvernement.fr  [online].  [cit. 
2021-03-29]. Dostupné z:

https://www.gouvernement.fr/partage/8769-3-janvier-1973-loi-instituant-un-
mediateur-de-la-republique

 JANDOVÁ,  Darina.  Diskriminační  spory:  Pyrrhova  vítězství?  In  bulletin-
advokacie.cz [online]. [cit. 2021-03-29]. Dostupné z:

http://www.bulletin-advokacie.cz/diskriminacni-spory-pyrrhova-vitezstvi?
browser=mobi

94

http://www.bulletin-advokacie.cz/diskriminacni-spory-pyrrhova-vitezstvi?browser=mobi
http://www.bulletin-advokacie.cz/diskriminacni-spory-pyrrhova-vitezstvi?browser=mobi
https://www.gouvernement.fr/partage/8769-3-janvier-1973-loi-instituant-un-mediateur-de-la-republique
https://www.gouvernement.fr/partage/8769-3-janvier-1973-loi-instituant-un-mediateur-de-la-republique
https://www.epravo.cz/top/aktualne/zacatek-konce-prisedicich-v-pracovnepravnich-sporech-102284.html
https://www.epravo.cz/top/aktualne/zacatek-konce-prisedicich-v-pracovnepravnich-sporech-102284.html
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36388/1/Pavl%C3%A1tov%C3%A1.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/2020-vyzkum_judikatura-DIS.pdf
https://www.ochrance.cz/uploads-import/DISKRIMINACE/Vyzkum/2020-vyzkum_judikatura-DIS.pdf
http://projekty.vubp.cz/agentura/workshopy-VUBP_23_06_2016/info-pro-ucastniky/7_suip_metodicky-pokyn-2016.pdf
http://projekty.vubp.cz/agentura/workshopy-VUBP_23_06_2016/info-pro-ucastniky/7_suip_metodicky-pokyn-2016.pdf
https://test.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2019/rodicovstvi-prace-a-22-k-rovnosti/
https://test.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2019/rodicovstvi-prace-a-22-k-rovnosti/
https://www.ochrance.cz/aktualne/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-ombudsmanka-zorganizovala-setkani-k-ochrane-p/
https://www.ochrance.cz/aktualne/inspekce-prace-a-neziskove-organizace-spolecne-ombudsmanka-zorganizovala-setkani-k-ochrane-p/


2. Seznam použitých právních předpisů

Charta Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednané dne 26. června 
1945 (Charta OSN) (přijata vyhláškou Ministerstva zahraničí č. 30/1947 Sb.)

Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10.12.1948

Evropská  úmluva  o  lidských  právech  ze  dne  4.11.1950  (vyhlášená  ve  Sbírce  zákonů 
sdělením č. 209/1992 Sb.,)

Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty 
ze dne 29. června 1951 (vyhlášená ve Sbírce zákonů sdělením č. 450/1990 Sb.,)

Úmluva  MOP č.  111 o  diskriminaci  v  zaměstnání  a  povolání  ze  dne  25.  června  1958, 
vyhlášená ve Sbírce zákonů sdělením č. 465/1990Sb.,

Evropská sociální charta ze dne 18. 10. 1961  (přijata sdělením Ministerstva zahraničních 
věcí  č. 14/2000 Sb.m.s.)

Mezinárodní  pakt  o  hospodářských,  sociálních  a  kulturních  právech  ze  dne  19.12.1966 
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Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
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3. Seznam použité judikatury

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 41/98 ze dne 1.12.1998
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rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.12.2014 sp. zn. 21 Cdo 4429/2013
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rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 16.4.2008, sp. zn. 1 As 27/2008
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Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 1. 2017, sp. zn. 21 Cdo 5763/2015

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.12.2020, sp. zn. 21 Cdo 1844/2020

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 28.8.2020, sp. zn. 21 Cdo 3834/2018

Rozsudek Nejvyyššího soudu ČR ze 23.11.2016, sp. zn. 21 Cdo 1001/2016

4. Seznam ostatních zdrojů

Osobní konzultace s Mgr. Hanou Brablcovou (Kancelář Veřejného ochránce práv) dne 4. 2. 
2021

Telefonická konzultace s Ing. Karolínou Menšíkovou (Státní úřad inspekce práce) dne 8. 2. 
2021

E-mailová zpráva Veroniky Burešové (Pro bono aliance) ze dne 1. 3. 2021
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Ochrana proti diskriminaci v pracovněprávních vztazích

Abstrakt

Rigorózní  práce  pojednává  o  právních  nástrojích  ochrany  proti  diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích, které jsou uplatňovány v souladu s aktuální právní úpravou České 

republiky.  Práce  rozlišuje  tyto  nástroje  z hlediska  zájmů  diskriminovaného  zaměstnance  na 

preventivní  a  reparační,  přičemž poukazuje  na  často  neostré  hranice  těchto  dvou základních 

kategorií. 

V úvodních  kapitolách  se  rigorózní  práce  pokouší  identifikovat  a  vymezit  znaky 

diskriminačního jednání, představující dle teorie práva dispozici právních norem jak veřejného, 

tak  soukromého  práva.  Práce  poukazuje  na  prolínání  veřejného  a  soukromého  práva,  jako 

typického znaku pro oblast pracovního práva. S tímto také souvisí téma druhé kapitoly práce, 

kterým je paralelní existence veřejného zájmu na ochraně proti diskriminaci v pracovněprávních 

vztazích vedle individuálních nároků postižených zaměstnanců, přičemž uplatňování veřejného 

zájmu a osobních, oprávněných zájmů zaměstnanců nelze chápat jako antagonismus. 

Následující, třetí kapitola, uvádí výčet nástrojů ochrany proti diskriminaci s rozdělením 

na nástroje preventivní a reparační s uvedením subjektů, které konkrétní nástroje uplatňují.

Podstatnou  část  rigorózní  práce  představuje  charakteristika  subjektů  ochrany  proti 

diskriminaci v pracovněprávních vztazích,  a to především z hlediska jejich konkrétní činnosti, 

která se často dotýká i zájmů zaměstnavatelů,  což je zvláště patrné v oddílu, který se věnuje 

orgánům  inspekce  práce.  Z  obsahu  jednotlivých  oddílů,  věnovaným  konkrétním  subjektům 

ochrany, je zřejmé, že ačkoli různé subjekty mají z pohledu zaměstnance „sloužit“ jednotnému 

cíli – ochraně proti diskriminaci, vymezení jejich působnosti jim umožňuje věnovat se zájmům 

zaměstnance  toliko  formálně,  a  to  aniž  by  ve  svém postupu  jakkoli  pochybili.  Za  důležité 

považuji, aby všechny subjekty, o jejichž činnosti pojednává tato práce, vykonávaly svou činnost 

efektivně, spolupracovaly navzájem všude tam, kde to povaha věci připouští (typicky například 

orgány  inspekce  práce  –  projektové  skupiny  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí;  nevládní 

organizace – Veřejný ochránce práv) a působily z pohledu diskriminací postiženého zaměstnance 

srozumitelně a transparentně, jak poukazuji v příslušných oddílech čtvrté kapitoly. 

Poslední kapitola rigorózní práce se věnuje exkurzu do právní úpravy institutu Equality 

Bodies a orgánů inspekce práce ve vybraných zemí Evropské unie, spolu se srovnáním hlavních 

rysů národních úprav dotčených zemí s právní úpravou České republiky.

Klíčová slova: diskriminace, pracovní právo, ochrana
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Protection against discrimination in employment relations

Abstract

The  thesis  discusses  legal instruments  of  protection  against  discrimination  in  labor 

relations which are applied in accordance with the current legislation of the Czech Republic. 

Using the perspective of the discriminated employee, the thesis distinguishes between preventive 

and reparatory instruments. However, the thesis indicates that the boundary between these two 

basic categories is often blurred.

In the introductory chapters, the thesis attempts to identify and define the features of 

discriminatory behavior, which, according to the theory of law, lies within the domain of private 

and public law. The thesis points to the intertwining of public and private law as a typical feature 

of labor law.

The related  second  chapter  reviews the  parallel  existence  of  the  public  interest  in 

protection  against  discrimination  in  employment  relationships  and  the  private  interest  –  or 

individual claims - of  discriminated employees. However, exercising the public interest on the 

one hand,  and exercising personal,  legitimate  interests  of employees  on the other  cannot  be 

understood as antagonism.

The third chapter lists the instruments of protection against discrimination, divided into 

preventive and reparatory instruments, and mentions the subjects and institutes that apply these 

specific instruments.

The characteristics of the subjects of protection against discrimination in labor relations 

form a substantial part of the thesis. The characteristics are treated in particular in terms of the 

subjects’  specific  activities,  which often  affect  the interests  of  employers.  This  is  especially 

evident in the section on labor inspection bodies.

The  individual sections devoted to specific subjects of protection demonstrate that the 

definitions of the scope of the different subjects of protection against discrimination allow them 

to address the employee’s interests only formally. This is so even though, from the employee's 

point of view, the different subjects  are meant  to serve the single goal of protecting against 

discrimination.  I  consider  it  important  that  all  entities  whose  activities  this  thesis  discusses 

(typically, for example, labor inspection bodies, i.e project groups of the Ministry of Labor and 

Social  Affairs,  NGOs  and  the  Public  Advocate)  should  perform  their  activities  effectively, 

cooperate with each other wherever this is possible, and act in a manner that is comprehensible 

and transparent for the discriminated employee, as I mention in the relevant sections of Chapter 

Four.
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The  last  chapter  of  the  thesis  presents an  excursion  into  the  legal  regulation  of  the 

Equality Bodies institute and of labor inspection bodies in selected countries of the European 

Union. The chapter also offers a comparison of the main features of the national regulations of 

these countries with the legislation of the Czech Republic.

Key words: discrimination, labor law, protection 
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