
Rovnost žen a mužů v pracovním právu s důrazem na činnost evropských 

sociálních partnerů 

Abstrakt 

Tato práce se zabývá rovností žen a mužů, a to v kontextu činnosti evropských sociálních 

partnerů. Popisuje stěžejní právní úpravu týkající se rovného zacházení s ženami a muži 

v pracovněprávních vztazích na mezinárodní, evropské i české úrovni, přibližuje relevantní 

judikaturu a představuje a hodnotí aktivity evropských sociálních partnerů směrujících 

k dosahování rovnosti mezi ženami a muži. 

V úvodu práce jsou vysvětleny základní pojmy rovnost a diskriminace a dále je uvedeno 

jejich elementární rozdělení. Poté je představen pojem gender mainstreaming a objasněn rozdíl 

mezi genderem a pohlavím. 

Následuje kapitola týkající se specificky rovnosti žen a mužů, která se věnuje problematice 

sexuálního obtěžování a obtěžování z důvodu pohlaví, rovnosti žen a mužů v oblasti odměňování, 

přístupu k zaměstnání a slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.  

Práce dále přibližuje a analyzuje relevantními dokumenty Mezinárodní organizace práce, 

OSN, Rady Evropy a Evropské unie. Její součástí je i vybraná judikatura ESD/SDEU vztahující 

 se k rovnému postavení žen a mužů. 

Další kapitola popisuje nejzásadnější českou právní úpravu a relevantní soudní rozhodnutí 

českých soudů. 

Součástí rigorózní práce je i popis genderových strategií na úrovni ČR, Rady Evropy  

a Evropské unie, které obsahují priority v oblasti rovnosti žen a mužů na příštích několik let. 

Poslední část práce se zabývá sociálním dialogem na evropské úrovni, jeho vznikem, 

vývojem a ukotvením v rámci Smlouvy o fungování Evropské unie. Popsány jsou i konzultace 

evropských sociálních partnerů. V rámci této kapitoly je představena činnost evropských 

sociálních partnerů směrující k dosahování rovnosti mezi muži a ženami. Konkrétně se jedná  

o aktivity sociálních partnerů na poli slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, dále 

o aktivity týkající se zmenšování rozdílu v odměňování mezi ženami a muži a také o aktivity řešící 

obtěžování na pracovišti. 
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