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Úvod 

Zásada rovného zacházení s ženami a muži v pracovněprávních vztazích je zakotvena 

v mnoha mezinárodních a vnitrostátních dokumentech, které mají závaznou i nezávaznou povahu. 

I přes dlouhý vývoj, jenž je s dosahováním rovného postavení žen a mužů spojen, se nedá říct, že 

by rovnost byla v praxi skutečně nastolena. Jako velmi důležitou z hlediska informovanosti 

veřejnosti vnímám osvětu v této oblasti. Například celosvětová kampaň #MeToo upřímila 

pozornost na sexuální obtěžování žen a přetrvávající nerovnosti i v českém kontextu. I když 

kampaň vzbudila v ČR také negativní reakce, diskriminace žen se konečně stala námětem diskusí 

i u širší veřejnosti. 

Důvodů nerovnosti mezi ženami a muži v pracovněprávním kontextu je několik a v této 

práci se jimi také zabývám. Jedná se o diskriminaci žen i horizontální a vertikální segregaci na 

trhu práce. Za obzvlášť palčivý důvod však považuji genderové stereotypy a problémem ČR je  

i nízká zaměstnanost žen s malými dětmi, která souvisí také s přetrvávajícím nedostatkem zařízení 

péče o děti a také nízké zapojení otců do péče o děti do 3 let. Všechny tyto důvody navzájem spolu 

souvisí a prolínají se. Pokud jde o stereotypy (v nejen českém kontextu), dopadají tyto negativně 

na ženy i muže. Ženy jsou ještě pořád vnímány jako hlavní pečovatelky o děti a standardem je 

tříletá rodičovská dovolená. S tím však souvisí nižší platové ohodnocení žen, kdy se může jednat 

o diskriminaci a nižší důchody žen ústící v jejich ohrožení chudobou. Stereotyp ženy – pečovatelky 

se pak také promítá do snižování důležitosti pečovatelské role mužů a do častějšího svěřování dětí 

do péče matek po rozvodu. Muži i ženy nabourávající tradiční rozdělení rolí na pracovišti se pak 

setkávají s nepochopením nebo negativními reakcemi. Jelikož však muži vydělávají více, k tomuto 

narušování stereotypů (např. čerpání rodičovské dovolené otci) tak často nedochází. Stereotypní 

vnímání rolí žen a mužů je také důvodem, proč si ženy vybírají povolání s nižším platovým 

ohodnocením anebo proč jsou nižší platy v povoláních obsazených převážně ženami. Nedostatek 

zařízení péče o děti dlouhý pobyt žen mimo trh práce ještě posiluje. 

Velice důležitou roli v odstraňování diskriminace, stereotypů, genderové segregace  

i nedostatku předškolních zařízení hrají odborové organizace a organizace zaměstnavatelů. V této 

práci se specificky zabývám činností evropských sociálních partnerů. 

Cílem práce je popsat a zhodnotit stěžejní právní úpravu na mezinárodní, evropské i české 

úrovni týkající se rovnosti žen a mužů v pracovněprávním kontextu, přiblížit relevantní judikaturu 

a zanalyzovat aktivity evropských sociálních partnerů směrujících k dosahování rovnosti mezi 

ženami a muži. 
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Pokud jde o strukturu rigorózní práce, na začátku jsou vymezeny základní pojmy jako 

rovnost a diskriminace, rozdíl mezi genderem a pohlavím a vysvětlen koncept gender 

mainstreamingu. Poté následuje kapitola věnující se konkrétně rovnosti žen a mužů, kde je 

přiblíženo obtěžování z důvodu pohlaví a sexuální obtěžování, přístup k zaměstnání, rozdíly 

v odměňování a slaďování pracovního a soukromého života.  

Velká část práce sleduje právní úpravu vztahující se k rovnosti žen a mužů a zákazu 

diskriminace. Po rozboru stěžejních dokumentů Mezinárodní organizace práce se dále zabývám 

právní úpravou OSN. V rámci evropského kontextu je pozornost věnována dokumentům Rady 

Evropy i Evropské unie. V Evropské unii je zásada rovného zacházení upravena v primárním  

i sekundárním právu, které je pro ČR závazné. Dále je v této kapitole pojednáno o některých 

významných rozsudcích ESD/SDEU majících vliv na chápání rovnosti v evropském kontextu. 

Kapitola věnovaná české právní úpravě zmiňuje kromě zakotvení rovnosti v Ústavě  

a Listině i nejdůležitější zákony, které souvisí s rovností žen a mužů v práci. Rovněž je zde obsažen 

stručný přehled judikatury.  

V práci je dále pojednáno o genderových strategiích Rady Evropy, Evropské unie i České 

republiky, které stanovují priority v oblasti rovnosti žen a mužů na několik let dopředu. 

Pokud jde o sociální dialog, vnímám ho jako stěžejní prostor pro napravování nerovností, 

diskutování souvislostí a dopadů různých opatření na rovnost žen a mužů. Odborové organizace  

a organizace zaměstnavatelů působící přímo na pracovištích mají významné postavení 

v tripartitních jednáních, kde mohou ovlivňovat podobu závazných opatření na muže i ženy. V této 

práci jsem se zaměřila na činnost evropských sociálních partnerů, kteří prostřednictvím svých 

aktivit ovlivňují a inspirují i členy ve svých organizacích. 

Pokud jde o činnost evropských sociálních partnerů na poli rovnosti žen a mužů, v práci 

jsou rozebrány jejich nejdůležitější iniciativy. Nejedná se jen o autonomní dohody sociálních 

partnerů anebo dohody, které byly vtěleny do směrnic EU. Velké spektrum činnosti pokrývají  

i doporučení, společná stanoviska, zprávy, výzkumy, sdílení dobré praxe, semináře a workshopy 

a jiné. Jedná se přitom o iniciativy na meziodvětvové i odvětvové úrovni. 

Tematicky jsem výsledky práce evropských sociálních partnerů ve zkoumané oblasti 

rozdělila na 1. činnost týkající se odstraňování rozdílů v odměňování mezi ženami a muži, 2. 

činnost týkající se slaďování pracovního, soukromého a rodinného života a 3. činnost týkající se 

boje proti obtěžování na pracovišti, kam spadají i specifické iniciativy věnující se násilí  

a obtěžování žen nebo sexuálnímu obtěžování.  
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Popsaná šíře aktivit evropských sociálních partnerů má přitom ilustrovat, jak flexibilní  

a různorodý sociální dialog na evropské úrovni je a jakými odlišnými způsoby se snaží dosahovat 

kýžených výsledků. 
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1. Co je to rovnost a diskriminace 

1.1. Rovnost 

Ukotvení rovnosti není jednoduché a často ani jednoznačné. Vždy bude záležet na úhlu 

pohledu a kontextu. Jak uvádí Michal Bobek1, princip rovnosti bývá typicky spojen s jinou 

hodnotou nebo lidským právem, může se jednat o rovnost ve vzdělání, rovnost ve zdravotní péči, 

nebo rovnost v oblasti sociálních dávek, atd. Jde tedy vždy o rovnost v určité konkrétní oblasti. 

Existuje několik typů rovnosti. Základní rozdělení představuje rovnost formální a rovnost 

materiální. Rovnost materiální můžeme dále členit na rovnost výsledků a rovnost příležitostí.  

O jednotlivých typech rovnosti pojednávám níže. 

 

1.1.1. Rovnost formální 

Toto pojetí rovnosti pochází již z dob Aristotela a vychází z myšlenky, že se stejnými 

subjekty v stejných situacích má být zacházeno stejným způsobem, s odlišnými odlišně. 

Spravedlnost je tedy konzistentní, nebere do úvahy rozdílné sociální, zdravotní, a jiné podmínky. 

Jedná o rovnost de iure, ale ne de facto.2 

Pokud zůstáváme u rovnosti formální neboli rovnoprávnosti, potřebujeme najít pro osobu 

v určité situaci komparátor, tedy náležitý srovnávací prvek, což je osoba, která se nachází ve 

stejném (nebo obdobném) postavení a s jejíž situací budeme danou situaci srovnávat. Nalezení 

komparátoru však může být v mnoha situacích složité. Typickým případem je postavení těhotné 

ženy. V minulosti byly těhotné ženy porovnávány s nemocnými muži. Tento koncept byl již však 

překonán. Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že diskriminace z důvodu těhotenství je 

diskriminací z důvodu pohlaví a od komparace s mužem bylo upuštěno.3 

Podobné problémy způsobuje například snaha najít vhodný komparátor  

v zaměstnání, kde ekvivalentní práci vykonávají jenom ženy. Může se jednat o práci sestry  

v jeslích, uklízečky nebo sekretářky.4 Tento problém pomáhá řešit použití hypotetického 

komparátoru. Pokud totiž není možné srovnání s reálnou osobou, bylo by možné prokázat, že 

s danou osobou nebylo zacházeno stejně, jako by bylo zacházeno s hypotetickým komparátorem 

jiného pohlaví. 

 
1 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 7. ISBN 978-80-7179-584-1. 
2 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 42. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
3 Soudní případ C-177/88 Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v Stichting Vormingscentrum voor Jong Volwassenen 

(VJV-Centrum) Plus (1990) ze dne 8. listopadu 1990. 
4 FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, Poradna pro občanství/občanská 

a lidská práva, 2007, str. 7–9. ISBN 978-80-254-1054-7. 
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Je také třeba vzít v úvahu, že dnes by byl stát, který by vycházel pouze z formální rovnosti 

a vůbec nepřihlížel k biologickým nebo sociálním nerovnostem jednotlivců, považován za 

nespravedlivý.5 

 

1.1.2. Rovnost materiální 

Naproti předchozímu konceptu, rovnost materiální bere v úvahu specifickou situaci 

jedince, jeho schopnosti, vzdělání a místo ve společnosti. Dosažení materiální rovnosti může být 

spojeno s uplatněním pozitivních opatření nebo se změnou právní úpravy. Materiální rovnost je 

tedy oproti rovnosti formální více dynamická, jelikož tuto změnu práva, umožňující dosažení 

faktické rovnosti, připouští.6 

 

1.1.2.1. Rovnost příležitostí 

Základem rovnosti příležitostí je vytvoření stejných výchozích podmínek – příležitostí pro 

všechny jedince. K tomu je třeba určit rozdíly mezi jednotlivci a tyto pak postavit na stejnou 

startovací čáru.7 Aby bylo možné toho dosáhnout, používají se pozitivní opatření jako vzdělání, 

školení nebo například opatření podporující rodinu. 

 

1.1.2.2. Rovnost výsledků 

Rovnost výsledků vychází z premisy, že stejné zacházení se všemi subjekty může ve 

výsledku podporovat nerovnost. Proto má být dosaženo rovnosti ve výsledcích. Z tohoto pohledu 

však vznikají nejasnosti, protože na výsledky, kterých má být dosaženo, lze nahlížet různě. První 

způsob zkoumá dopad výsledku na konkrétního jedince. Jde zde o možnost získat nápravu jenom 

pro něj. Tato bude dosažena, výsledek se však netýká ostatních. Druhý způsob se naproti tomu 

zabývá dopadem výsledku na skupinu. Příkladem může být situace, kdy na pracovišti jsou 

spravedlivě zastoupeni příslušníci obou pohlaví. Jedná se tedy o rovnost ve výsledcích s dopady 

na skupinu. Pokud však nedošlo k rovnosti výsledků, není to ještě znak diskriminace. V dané 

situaci by muselo být prokázáno vylučovací kritérium nebo překážka.8 

 
5 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 132. ISBN 978-80-7380-652-1. 
6 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2020, str. 7. ISBN 978-80-

7502-470-1. 
7 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 19. ISBN 978-80-7179-584-1. 
8 FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, Poradna pro občanství/občanská 

a lidská práva, 2007, str. 11-12. ISBN 978-80-254-1054-7. 
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U konceptu rovnosti výsledků se nehledí na to, o jaký důvod nerovnosti se jedná, zda se 

osoba nachází v znevýhodněném postavení na základě rasy nebo např. pohlaví, nebo se jedná  

o faktory, které může ovlivnit (např. čas věnovaný studiu). Nakonec tato osoba dostane určitý 

statek, i když ho mohla získat pouze na základě vlastní snahy a usilovnosti. Proto by mělo záležet 

také na důvodu, proč vůbec k znevýhodnění jisté skupiny dochází.9 Domnívám se však, že rozlišit, 

proč k znevýhodnění došlo, může být komplikované. 

 

1.1.3. Pozitivní opatření 

Pozitivní opatření lze charakterizovat jako úmyslné zvýhodnění určité skupiny, které není 

poskytnuto osobám stojícím mimo tuto skupinu. Cílem pozitivních opatření je zvýšení účasti 

znevýhodněných či nedostatečně zastoupených skupin ve společenské, ekonomické či politické 

činnosti v určité oblasti.10 Nastavování pozitivních opatření je v mnoha případech velmi citlivá 

záležitost, kde může skupina jednotlivců, kteří nemají být zvýhodněni, pociťovat nespravedlnost. 

Proto je důležité, aby byla pozitivní opatření přiměřená svému účelu a dočasná. Příkladem 

pozitivních opatření jsou mechanismy obsažené v zablokovaném návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 

správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních z roku 2012. Cílem 

návrhu bylo dosažení vyváženějšího zastoupení žen a mužů v řídících orgánech obchodních 

společností. Podíl žen v těchto orgánech totiž dlouhodobě činil v EU pouze kolem 15 %. Mělo se 

tedy jednat o dosažení 40% zastoupení doposud méně zastoupeného pohlaví v řídících orgánech 

společností kotovaných na burze. Dle návrhu by společnosti, které měly nižší podíl méně 

zastoupeného pohlaví (typicky žen) mezi nevýkonnými členy řídících orgánů, musely jmenovat 

osoby na uvedené pozice na základě komparativní analýzy kvalifikací každého z kandidátů.  

V případě stejné kvalifikace muže a ženy by byl upřednostněn kandidát z méně zastoupeného 

pohlaví.  

I když se nejednalo o všeobecně dostupné pracovní pozice, a šlo tak spíš o symbolický 

krok, přínos mohl být jinde: „Pro společnost je však významné vidět, že tato místa nejsou pouze 

mužskou doménou, a lze věřit, že ženy v daných funkcích ovlivní genderovou politiku v celé 

společnosti“11. Návrh směrnice však nakonec nenašel potřebnou podporu mezi členskými státy,  

 
9 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 22. ISBN 978-80-7179-584-1. 
10 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 44. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
11 HALAKOVSKÁ, Zuzana. Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce 

antidiskriminačního práva EU v oblasti genderu. In: WINTR, Jan, ANTOŠ, Marek (eds.). Rovnost a zákaz 

diskriminace v právní teorii a praxi. Praha: PF UK, 2014, str. 88. ISBN 978-80-87975-04-6. 
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a proto se nadále neprojednává. V roce 2019 však opět Komise přišla se záměrem odblokovat 

směrnici a pokračovat v jejím projednávání.12 

 

1.2. Diskriminace 

Porušením rovnosti zakotvené právem dochází k diskriminaci.13 Samotné slovo 

diskriminace pochází z latinského výrazu „discriminare“, které znamená rozlišovat. 

„Diskriminace je zpravidla pojímána jako rozlišování, vyloučení, omezení nebo znevýhodnění 

jednotlivce či skupiny na základě určitého diskriminačního důvodu či znaku. Za základní 

diskriminační důvody (znaky) jsou považovány pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, věk, manželský 

nebo rodinný stav, sexuální orientace, členství nebo činnost v politických stranách či hnutích, 

náboženské či politické smýšlení, národnostní nebo sociální původ, majetkové poměry.“14 

Nelze však automaticky jakékoli rozlišování označit za diskriminační jednání. Aby byly 

naplněny znaky diskriminace, musí se jednat o diskriminaci negativní, která zatěžuje určitou 

skupinu osob.15 Rozlišování, které je objektivně odůvodnitelné, se za diskriminaci nepovažuje. 

 

1.2.1. Diskriminace a její základní typy 

Základním rozlišením diskriminace je rozlišení na diskriminaci přímou 

a nepřímou. Přímá diskriminace znamená, že s jistou osobou nebo skupinou osob je ve srovnatelné 

situaci zacházeno méně výhodným způsobem než s osobami jinými, pokud se tak děje z důvodů 

právně neospravedlnitelných, na základě některého z diskriminačních důvodů nebo se tak děje 

svévolně, tedy bez možného rozumného zdůvodnění takové regulace.16 

Za nepřímou diskriminaci považujeme situaci, kdy je v důsledku zdánlivě neutrálního 

ustanovení, kritéria nebo praxe určitá osoba nebo skupina osob v porovnání s jinými obzvláštně 

znevýhodněna. Jedná se o situace, kdy konkrétní požadavek není výslovně založen na 

diskriminačním důvodu, ale poškozuje jedince nebo skupinu ve svých důsledcích.17 Tento druh 

diskriminace je komplikovanější, formálně totiž obsahuje pouze neutrální ustanovení. Že se jedná 

o diskriminaci tak zjistíme až při jeho aplikaci. 

 
12 Dalli promises to unblock Women on boards directive. (cit. 28. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://euobserver.com/political/146149.  
13 KOLDINSKÁ, Kristina a kol. Sociální práva v Evropě. Praha: Auditorium, 2020, str. 218. ISBN 978-80-87284-81-

0. 
14 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 48. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
15 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 38. ISBN 978-80-7179-584-1. 
16 Tamtéž, str. 49.  
17 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 50. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 

https://euobserver.com/political/146149
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Nepřímá diskriminace se může projevit ve dvou různých formách: 

1. Jedná se o situaci, kdy obecná norma působí na všechny osoby rovně, ale je příliš široká, 

takže na někoho působí nepřípustně přísněji než na jiné. Příkladem může být situace, kdy 

povinnost nosit školní uniformy mnohem přísněji dopadá na příslušníky náboženské menšiny, 

mající na rozdíl od většiny rigidněji stanoven způsob oblékání. U tohoto typu diskriminace budou 

diskriminované osoby usilovat o výjimku z pravidla, tj. aby např. nemusely nosit uniformu  

z náboženských důvodů. 

2. U další formy nepřímé diskriminace právo upravuje výjimku z obecné regulace, která 

má však na jistou skupinu osob nepřiměřený dopad. Typickým příkladem bude situace, kdy pro 

zaměstnance na zkrácený úvazek platí snížená ochrana v porovnání se zaměstnanci na plný 

pracovní úvazek. Vzhledem k tomu, že většinu těchto zaměstnanců tvoří ženy, bude se jednat  

o nepřímou diskriminaci. V tomto případě diskriminované osoby budou chtít být zrovnoprávněny 

s osobami více chráněnými.18 

ESD ve své rozhodovací praxi vyložil nepřímou diskriminaci např. v rozsudku Bilka19 

jakožto situaci, kdy „právní úprava je sice pojata jako neutrální, ale ve skutečnosti poškozuje 

procentuálně podstatně více žen než mužů“20. Definice nepřímé diskriminace byla pak zahrnuta do 

směrnice o důkazním břemenu z roku 1997.21 Směrnice označovala za nepřímou diskriminaci 

„zdánlivě neutrální ustanovení, kritérium nebo zvyklost, které znevýhodňuje podstatně větší podíl 

osob jednoho pohlaví, ledaže takové opatření, kritérium nebo zvyklost jsou odpovídající a nezbytné 

a mohou být odůvodněny objektivními okolnostmi, které se netýkají pohlaví“. Diskriminací tedy 

nejsou míněna omezení vyplývající z požadavků kladených na danou práci, jestliže jsou tyto 

rozhodující a nezbytnou podmínkou pro výkon této práce, či z důvodu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci.22 V České republice je definice nepřímé diskriminace obsažena  

v antidiskriminačním zákoně, který také specifikuje, že diskriminací se rozumí i obtěžování, 

sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.23 

 

  

 
18 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 53-54. ISBN 978-80-7179-584-1. 
19 Soudní případ C-170/84 Bilka Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz ze dne 13. května 1986. 
20 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 51. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
21 Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě 

pohlaví. 
22 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 51. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
23 § 2 odst. 2 a § 3 odst. 1 zákona č. č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
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1.2.2. Vícenásobná (průsečníková) diskriminace 

O vícenásobné nebo průsečníkové diskriminaci mluvíme tehdy, když je diskriminace 

založena na více než jednom diskriminačním důvodu. Jedná se například o případy, kdy je 

příslušnice etnické menšiny diskriminována z důvodu rasy a zároveň z důvodu pohlaví, nebo 

sexuální orientace, věku, postižení, atd. Takovéto osobě vzniká jakési kumulativní znevýhodnění. 

Mezi nejvíce znevýhodněné osoby v rámci EU budou patřit právě ženy patřící k etnickým 

menšinám, černošky, starší ženy a ženy s postižením.24 

O identifikaci případů, u kterých šlo o diskriminaci z více než jednoho důvodu, lze mluvit 

přibližně od druhé poloviny 80. let dvacátého století. Koncept se původně týkal diskriminace 

mladých amerických černošských žen.25 

Pojmy jako vícenásobná, kumulativní, složená, kombinovaná nebo průsečíková 

diskriminace jsou často používány na vyjádření té samé situace, i když mohou mít odlišný význam. 

Jednotná ustálená definice těchto pojmů však zatím neexistuje. Sandra Fredman26 například 

kategorizuje případy s přítomným více než jedním diskriminačním důvodem takto: 

1. První a zároveň nejjednodušší situace nastává, když je osoba diskriminována na základě 

více různých důvodů, a to při různých situacích. Například příslušnice etnické menšiny se 

zdravotním postižením může být diskriminována z důvodu rasy při jedné příležitosti, při další 

příležitosti to bude z důvodu jejího zdravotního postižení, přičemž obě tyto situace mohou přispět 

k jejímu propuštění. Tuto diskriminaci lze označit jako postupnou vícenásobnou diskriminaci 

(sequential multiple discrimination). 

2. Další projev diskriminace bude vypadat tak, že osoba je diskriminována pouze při jedné 

příležitosti, ale z více důvodů. Například homosexuální žena si bude stěžovat na obtěžování jak  

z důvodu pohlaví, tak z důvodu sexuální orientace. Tuto situaci lze označit za aditivní 

vícenásobnou diskriminací (additive multiple discrimination), kdy každý z diskriminačních 

důvodů by mohl být postaven i samostatně. Stěžovatelka by tedy mohla namítat diskriminaci  

z důvodu pohlaví a jako komparátor by zde byl zvolen muž, a dále z důvodu sexuální orientace, 

kdy by byla porovnána s heterosexuální osobou. 

 
24 FREDMAN, Sandra, Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union, 2016, str. 27. ISBN 978-92-79-57950-9. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-

8a48a2157a2f. 
25 HRADEČNÁ, Pavla. Migrantky a vícenásobná diskriminace. In: Kolektiv autorek. #ZaIstanbul 2. Ženy & migrace 

– vybraná témata z oblasti genderově podmíněného násilí. 1. vydání. Praha: Český svaz žen z.s., 2017, str. 11-

12. ISBN 978-80-87227-05-03. 
26 FREDMAN, Sandra, Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union, 2016, str. 27. ISBN 978-92-79-57950-9. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-

8a48a2157a2f. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
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3. Třetím případem je situace, když u více diskriminačních důvodů dochází k synergii. 

Nejedná se tedy, na rozdíl od předchozí situace, o pouhé přidání dalšího diskriminačního důvodu, 

ale o nutnou existenci obou dvou důvodů, které nemohou být posuzovány odděleně, ale prolínají 

se. Tento typ diskriminace je možné demonstrovat na případu27, kdy žena černoška dostala 

výpověď z důvodu nadbytečnosti. Vzhledem k tomu, že další bílé ženy ani černí muži nebyli mezi 

propuštěnými, nemohla tato zaměstnankyně namítat, že se k ní zaměstnavatel choval méně 

výhodným způsobem jenom z důvodu rasy nebo jenom z důvodu pohlaví. O diskriminaci se 

jednalo pouze za působení obou diskriminačních důvodů. Pokud by však žena nebyla černoškou, 

nebo by byla černým mužem, k diskriminaci by nedošlo. Tento typ diskriminaci lze označit jako 

diskriminaci průsečíkovou neboli intersekcionální (intersectional discrimination).28 

I když vícenásobná diskriminace není v rámci evropského práva definována, v souvislosti 

s diskriminací z důvodu rasy a pohlaví recitál 14 směrnice 2000/43/ES29 mluví o vícenásobné 

diskriminaci a také recitál 3 směrnice 2000/78/ES30 poznamenává, že „ES by mělo usilovat  

o odstranění nerovností a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy, zejména z toho důvodu, 

že ženy jsou často obětí vícenásobné diskriminace“. Někteří odborníci zabývající se diskriminací 

se však domnívají, že práci s konceptem vícenásobné diskriminaci v členských státech EU brání 

institucionální problém spočívající v tom, že více institucí má v gesci různé druhy diskriminace 

v závislosti na diskriminačním důvodu (např. Belgie). Avšak, i když řeší diskriminační jednání 

pouze jeden specializovaný orgán, jak je tomu ve Francii, jednotlivé diskriminační důvody jsou 

posuzovány samostatně. Vícenásobná diskriminace tak není brána v potaz bez ohledu na 

institucionální rámec.31  

 

1.2.3. Diskriminace a přesun důkazního břemene 

Obecně platí, že diskriminační jednání se dokazuje složitě. Pokud by musela například 

diskriminovaná žena prokázat, že nebyla povýšena na základě diskriminace z důvodu pohlaví, 

dostala by se do nelehké situace. Důkaz takového jednání (např. přiznání zaměstnavatele) by se 

 
27 Soudní případ DeGraffenreid v General Motors Assembly Division 413 F Supp. 142 (US Federal Court of Appeals). 
28 FREDMAN, Sandra, Intersectional discrimination in EU gender equality and non-discrimination law. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union, 2016, str. 27. ISBN 978-92-79-57950-9. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-

8a48a2157a2f. 
29 Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 19. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez 

ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 
30 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 

v zaměstnání a povolání. 
31 The European Women’s Lobby. Protecting all women from discrimination. Steps to take at European and National 

level. 2010, str. 14. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/Anti-

Discrimination_EWL_Feb_2010.pdf. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221-b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/Anti-Discrimination_EWL_Feb_2010.pdf
https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/Anti-Discrimination_EWL_Feb_2010.pdf
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získával a předkládal nesmírně obtížně. Žena by tedy musela nejen dokázat, že s ní bylo v určité 

situaci zacházeno méně příznivě, ale také z jakého důvodu k diskriminaci došlo. 

Evropský soudní dvůr proto zavedl koncept přesunu důkazního břemene na evropské 

úrovni. Prvně se tak stalo v případu 109/8832, kdy uvedl, že „pokud by důkazní břemeno o existenci 

zřejmé diskriminace nebylo při zjišťování, zda jsou rozdíly v odměňování ve skutečnosti 

diskriminační, přesunuto na zaměstnavatele, byli by zaměstnanci zbaveni efektivních prostředků 

soudní ochrany k uplatnění zásady rovné odměny před národním soudem“. Důvodem přenosu 

důkazního břemene má tedy být usnadnění procesního postavení oběti diskriminace. 

U prokazování diskriminace je důkazné břemeno nejdříve na žalobci, který tvrdí, že  

k diskriminaci došlo. Musí vždy prokázat, že došlo k méně příznivému zacházení. Například žena 

prokáže, že nebyla povýšena a tvrdí, že se jedná o diskriminaci z důvodu pohlaví, vzhledem  

k tomu, že má stejnou kvalifikaci jako povýšený muž. Pak se důkazní břemeno přesouvá na 

žalovaného, který má za úkol prokázat, že pro dané jednání měl legitimní důvod. V tomto případě 

mluvíme i o sdílení důkazního břemene. 

V české legislativě má sdílené důkazní břemeno svůj odraz v § 133a občanského soudního 

řádu33. Dle dikce zákona musí žalobce před soudem uvést skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že 

ze strany žalovaného došlo k diskriminaci z vyjmenovaných důvodů a následně žalovaný 

prokazuje, že v daném případě nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.   

Přesun důkazního břemene tak slouží jako alespoň určitá pomoc v nelehké situaci 

diskriminovaných osob. 

  

 
32Soudní případ 109/88 Handels – og Kontorfunktionaerernes Forbund I Danmark v Dansk Arbejdsgiverforering 

(Danfoss) ze dne 17. 10. 1989. 
33 Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. 
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2. Vymezení některých dalších pojmů 

Vzhledem k tomu, že tato práce zkoumá rovnost mezi ženami a muži, je přínosné podívat 

se na to, jaký je rozdíl mezi pojmem pohlaví a gender a dále osvětlit pojem gender mainstreaming. 

 

2.1. Gender a pohlaví 

Pohlavím se rozumí biologické vlastnosti, které jsou v případě mužů jiné než v případě 

žen.34 Gender pak zahrnuje sociální dimenzi pohlaví. Jedná se o společenské role mužů a žen 

spojené s určitými společenskými očekáváními. Rozlišování na základě biologické charakteristiky 

je většinou právem tolerováno (např. zvláštní ochrana těhotných žen). Nepřípustnou je však 

diskriminace na základě pohlaví, tj. znevýhodnění ženy nebo muže z důvodu nějakých 

společenských očekávání (např. očekávání, že žena bude pečovat o děti v době jejich onemocnění) 

a rozhodnutí zaměstnavatele na tomto základě nepřijmout do zaměstnání ženu. Tuto diskriminaci 

bychom mohli označit i jako diskriminaci na základě genderu neboli genderovou, protože se 

nejedná o pohlaví v úzkém biologickém smyslu. Pokud jde o právní předpisy, pracují tyto  

s diskriminací na základě pohlaví, zatímco v teorii a z části i v judikatuře možno najít i užívaní 

pojmu gender.35  

 

2.2. Gender mainstreaming 

Pojem gender mainstreaming vyjadřuje strategii k dosažení rovnosti žen a mužů, která 

zahrnuje integraci genderového hlediska do přípravy, implementace, monitoringu a hodnocení 

politik, regulačních opatření a výdajových programů za účelem dosažení rovnosti žen a mužů  

a boje proti diskriminaci. Gender mainstreaming má dvě roviny, přičemž se jedná jak o integraci 

genderové perspektivy do politik a jednak o řešení reprezentace žen a mužů v rámci dané politiky. 

U řešení otázky reprezentace žen a mužů pak jde o to, jaké je jejich zastoupení jakožto těch, kteří 

z nějaké politiky těží, jejich zastoupení na trhu práce nebo v rozhodovacích procesech.36 

Hodnocení legislativních a nelegislativních materiálů a jejich dopadů na rovnost mužů  

a žen je také součástí gender mainstreamingu. V rámci ČR byla pro legislativní i nelegislativní 

materiály předkládané vládě za účelem zpřehlednění a zkvalitnění procesu hodnocení dopadů 

těchto materiálů na rovnost žen a mužů vytvořena metodika ve formě příručky. Jak uvádí 

 
34 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 231. ISBN 978-80-7179-584-1. 
35 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 20-21. ISBN 978-80-7400-343-1. 
36 EIGE. What is gender mainstreaming. (cit. 7. 3. 2021). Zdroj dostupný online: https://eige.europa.eu/gender-

mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming.  

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/what-is-gender-mainstreaming
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metodika, jejím „hlavním cílem je předejití způsobení vážných škod v této oblasti, a především 

efektivní prosazování rovnosti žen a mužů jako takové“.37 

  

 
37 ŠPONDROVÁ, Pavla, HEJZLAROVÁ Eva, WALEK Czeslaw, ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ, Klára. Metodika 

hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR. 2015, str. 3. (cit. 26. 2. 2021). 

Zdroj dostupný online: https://www.vlada.cz/cz/-138748. 

 

https://www.vlada.cz/cz/-138748
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3. Rovnost mužů a žen a zákaz diskriminace 

Rovnost žen a mužů lze definovat jako soubor stejných práv, povinností a příležitostí pro 

muže a ženy. Nejde však o to, že ženy a muži by měli být stejní. Měli by však mít stejná práva, 

povinnosti a příležitosti bez ohledu na pohlaví.38 

Nastolení faktické rovnosti mezi muži a ženami je, jak se ukazuje, proces zdlouhavý. 

Pohlaví je v současnosti pravděpodobně nejčastějším diskriminačním důvodem.39 Proto je 

podnětné podívat se na naši minulost, abychom viděli, jak se situace ohledně dosahování rovnosti 

mezi ženami a muži vyvíjí a mění.  

Ještě v 19. století neměly ženy v habsburské monarchii stejná práva jako muži. To vedlo 

ke vzniku ženských hnutí, která usilovala o jejich zrovnoprávnění s muži v oblasti manželství, 

přístupu ke vzdělání a volebního práva. Postupně tak ženy získaly přístup ke vzdělání (v roce 

1897). Všeobecné volební právo pro muže i ženy bylo zakotveno v Ústavě od roku 1920, což bylo 

na evropské poměry relativně brzy. V období mezi druhou polovinou 19. století a první polovinou 

20. století byly položeny i základy ochranného zákonodárství pro ženy, kdy byly chráněny před 

prací v šestinedělí, noční prací a některými těžkými pracemi.40 V tomto období došlo i k umožnění 

rozvodu manželství, byl upraven vdovský a vdovecký důchod a ženám byl poskytován příspěvek 

v mateřství i za kojení.41 

Během komunismu měly ženy v Československu sice zaručen přístup ke všem povoláním 

i ke vzdělání, a rovnost mezi ženami a muži byla součásti státní ideologie, neměly však svobodu 

shromažďovací ani svobodu projevu, takže nebylo možné diskutovat o nerovnosti mezi ženami  

a muži. Jednalo se o jakousi modernizaci bez osvobození.  Aby mohly ženy pracovat na plný 

úvazek, vznikaly jesle i školky. Od roku 1949 byla zakotvena stejná práva manželů v rodině, od 

roku 1955 mohlo být manželství rozvedeno bez zkoumání, kdo rozvrat manželství zavinil, a v roce 

1957 došlo k legalizaci interrupcí. Tradiční role žen se však nadále projevovala mimo jiné v tom, 

že na mateřskou dovolenou mohly nastupovat pouze ženy a pro ženy platil také zákaz nočních 

prací.42 

Krátce po revoluci došlo k odstranění některých příliš omezujících ochranářských opatření, 

byl např. zrušen výše zmiňovaný zákaz nočních prací žen, k výraznější změně na 

 
38 EIGE. Gender equality. (cit. 21. 3. 2021). Zdroj dostupný online: https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168.  
39 KOLDINSKÁ, Kristina a kol. Sociální práva v Evropě. Praha: Auditorium, 2020, str. 221. ISBN 978-80-87284-81-

0. 
40 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 224-225. ISBN 978-80-7179-584-1. 
41 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 150-151. ISBN 978-80-7400-343-1. 
42 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 225-226. ISBN 978-80-7179-584-1. 

https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1168
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antidiskriminačním poli však dochází až s přijetím antidiskriminační legislativy související se 

vstupem České republiky do Evropské unie. 

Z dnešního pohledu by se mohlo zdát, že se situace žen podstatně změnila, stereotypy  

a předsudky jsou však přítomné ve společnosti nadále. Ženy jsou i dnes brány jakožto hlavní 

pečovatelky o děti. Problematické je i přetrvávající nízké zastoupení žen na předních místech 

kandidátních listin při volbách do poslanecké sněmovny, jakož i celkově ve vedení stran, a s tím 

spojená jejich nízká účast v obou komorách Parlamentu ČR.43 Situace není mnohem lepší ani  

v zastupitelstvech obcí a krajů, a ani ve vedoucích pozicích v obchodních společnostech.44 

Rovnost mužů a žen v pracovním právu není jen otázkou spravedlnosti, ale má také 

příznivé ekonomické následky. Pokud se totiž ženy plně zapojují do pracovního procesu, mohou 

z toho státy těžit. Ekonomická ztráta způsobená rozdílem v zaměstnanosti žen a mužů v EU v roce 

2013 činila přibližně 370 miliard eur. Zanedbatelné nejsou také náklady na doživotní vynětí jedné 

ženy ze zaměstnání, kdy se jedná, v závislosti od jejího vzdělání, o 1,2 -2 miliony EUR.45  

 

3.1. Sexuální obtěžování a obtěžování z důvodu pohlaví 

Sexuální obtěžování jakož i obtěžování z vymezených diskriminačních důvodů podřazuje 

antidiskriminační zákon pod diskriminaci, a to, mimo jiné, v oblasti pracovních, služebních 

poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování.46 Samotnou definici obou pojmů obsahuje § 4 

tohoto zákona.47   

Obtěžování může mít mnoho podob, může se jednat o obtěžování jednotlivcem nebo 

skupinou, příkladem mohou být nevhodné poznámky nebo posměšky. Pokud mluvíme  

o obtěžování z důvodu pohlaví, může mít tento druh obtěžování formu např. hlasitého hodnocení 

postavy ženy, vylepování obrázků nahých žen na pracovišti, nevhodných vtipů atd.48  

 
43 V roce 2019 byl podíl žen v Poslanecké sněmovně 22,5 % a v Senátu 16 %. Zdroj: Poslanecká sněmovna PČR. 

Zastoupení žen v parlamentu 1993-2019. (cit. 10. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12508. 
44 Dle údajů z roku 2018 činil v ČR podíl žen v řídících orgánech kótovaných společností 6,8 %. Zdroj: Deloitte. Ženy 

ve vedení. Globální pohled. Šesté vydání. (cit. 10. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/risk/articles/zeny-ve-vedeni.html. 
45 Eurofound. The Gender Employment Gap: Challenges and solutions. Luxembourg: Publication Office of the 

European Union, 2016, str. 85. ISBN 978-92-897-1550-8. (cit. 16. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: 

https://www.eurofound.europa.eu/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions. 
46 § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 odst. 2 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 
47 Dle § 4 odst. 1 je obtěžováním: „nežádoucí chování související s diskriminačními důvody uvedenými v § 2 odst. 3, 

a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, 

ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka 

pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů“. Za sexuální obtěžování se 

pak dle § 4 odst. 2 antidiskriminačního zákona považuje obtěžování sexuální povahy.  
48 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 53. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 

https://www.psp.cz/sqw/cms.sqw?z=12508
https://www2.deloitte.com/cz/cs/pages/risk/articles/zeny-ve-vedeni.html
https://www.eurofound.europa.eu/the-gender-employment-gap-challenges-and-solutions
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U sexuálního obtěžování je motivace nebo pohnutka irelevantní, stačí, že jednání má 

sexuální charakter. Není zde nutné, aby byla oběť obtěžována pro své pohlaví (jak je tomu  

u obtěžování z důvodu pohlaví). Není vyloučeno tedy ani obtěžování ze strany osoby stejného 

pohlaví.49 Opět zde existuje řada způsobů sexuálního obtěžování, např. ukazování erotických 

časopisů, okukování, nechtěný tělesný kontakt, sexuální nabídky, pokus o znásilnění…50 

Mezi akademiky se lze setkat i s názorem, že obtěžování může nastat z důvodu rasy, 

etnického původu, národnosti, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru, ale diskriminace z důvodu pohlaví a příp. z důvodu sexuální 

orientace bude spadat pod sexuální obtěžování.51 

Dále je třeba vzít v úvahu, že otázka, zda se jedná o sexuální obtěžování může být různě 

zodpovězena i v závislosti na kultuře nebo vzdělanosti společnosti a také na typu obtěžování. 

Obhroublé chování kolegů nebo jejich sexuální narážky můžou být v jistém prostředí celkem  

v pořádku. Avšak vulgární narážky nebo sexuálně motivované nabídky jsou obecně vnímány 

velice citlivě, i s ohledem na hnutí #MeToo.52 

O tom, že je sexuální obtěžování rozšířený fenomén, svědčí i průzkum53, ve kterém na 

dotaz, zda se dotazovaný setkal na pracovišti se sexuálním obtěžováním, kladně odpovědělo 27,7 

% žen a 21,6 % mužů, přičemž se jednalo buď o obtěžování respondentů osobně, anebo se 

respondenti setkali s obtěžováním někoho jiného. 

 

3.2. Rovnost žen a mužů v oblasti odměňování 

Nerovnost mezi ženami a muži nadále přetrvává i v oblasti odměňování za práci. Zásada 

stejné odměny za stejnou práci je sice zakotvena v mezinárodněprávních dokumentech, primárním 

právu EU a také v zákoníku práce ČR54. Statistiky však ukazují, že rovnosti mezi a ženami a muži 

není v tomto ohledu dosaženo. V České republice například gender pay gap, tedy rozdíl 

 
49 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 

250-251. ISBN 978-80-7179-584-1. 
50 FIALOVÁ, Eva, SPOUSTOVÁ Ivana, HAVELKOVÁ, Barbara. Diskriminace a právo. Diskriminace na základě 

pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2007, str. 

37. ISBN 978-80-86520-20-9. 
51 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2020, str. 50. ISBN 978-80-

7502-470-1. 
52 Tamtéž, str. 52. 
53 Průzkum Sociologického ústavu AV ČR probíhal od května 2004 do března 2005. KŘÍŽKOVÁ, Alena in 

KŘÍŽKOVÁ, Alena, MAŘÍKOVÁ, Hana, UHDE, Zuzana (eds.). Sexualizovaná realita pracovních vztahů. 

Analýza sexuálního obtěžování v České republice. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2006, str. 36. 

ISBN 80-7330-090-7. 
54 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
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v odměňování žen a mužů, byl v roce 2019 u průměrných výdělků 18,9 %55, přičemž průměr EU 

byl 14,1 %. I když se GPG oproti uplynulým rokům v ČR mírně snižuje, stále platí, že ČR je zemí 

s jedním z nejvyšších rozdílů v odměňování mezi ženami a muži v rámci EU. Nízké platové 

(mzdové) ohodnocení žen se dále promítá i do nedostatečného zabezpečení v důchodu. Z tohoto 

důvodu jsou ženy pobírající starobní důchod ohroženy chudobou jednoznačně více než muži. 

Důvodů nerovnosti v odměňování je více. Nejde jen o diskriminaci, ale i o vliv stereotypů, 

fakt, že ženy tráví méně času v placené práci a více v práci neplacené a o profesní preferenci žen, 

kdy si často vybírají pozice, o které muži nejeví zájem. Řadí se sem například povolání sociálních 

pracovnic, učitelek v mateřské a na základní škole, prodavaček nebo uklízeček, tj. různé 

feminizované profese. Tyto pozice nejsou pro muže zajímavé z hlediska prestiže ani finančního 

ohodnocení. Zmíněný jev se nazývá horizontální segregace trhu práce. Naproti tomu vertikální 

segregace trhu práce nastává v situaci, kdy například v rámci jednoho podniku je většina žen 

zaměstnána na nižších pozicích než většina mužů. Horizontální a vertikální segregace je 

zapříčiněna také stereotypními představami o charakteru a preferencích žen i mužů. Mladé ženy 

nejsou z důvodu možného mateřství přijaty na určité pozice, a také jsou jim častěji nabízeny 

smlouvy na dobu určitou. Zaměstnavatelé také automaticky předpokládají, že je to žena, kdo 

v případě narození dítěte nastoupí na rodičovskou dovolenou. Zřejmě to je také jedním z důvodů, 

proč je perspektivnějším zaměstnancem, do něhož se oplatí investovat, muž. 

Vertikální i horizontální segregace jsou v rámci ČR nepochybně výrazným prvkem, který 

způsobuje rozdíly v odměňování mezi ženami a muži, avšak i po odečtení vlivu tohoto faktoru je 

asi polovina celkového rozdílu v platech těmito typy segregace nevysvětlena. Pokud se jedná  

o vliv péče o malé děti na rozdíly v odměňování, předpokládá se, že zejména mateřství stojí za 

nárůstem nerovností.56 

V souvislosti se stereotypy se u žen se projevuje fenomén „skleněného stropu“, který 

znamená, že se u nich automaticky předpokládá absence určité kvality nebo vlastnosti. U mužů se 

naopak jedná o stereotyp „skleněného výtahu“, tedy automatický předpoklad existence určité 

kvality.57Ženy se také mohou ocitnout na „skleněném útesu“, kdy jsou do vedoucí funkce 

jmenovány až v momentě, kdy se firma nachází v krizi. 

 
55 Eurostat. Gender pay gap statistics. (cit. 13. 3. 2021). Zdroj dostupný online: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU. 
56 KŘÍŽKOVÁ, Alena, POSPÍŠILOVÁ, Kristýna, MAŘÍKOVÁ, Hana, MARKOVÁ VOLEJNÍČKOVÁ, Romana. 

Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR. Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018, str. 71, 98-99. ISBN 978-80-7421-162-1. (cit. 27. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/34c5639c.pdf. 
57 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2007, str. 231. ISBN 978-80-7179-584-1. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_levels_vary_significantly_across_EU
https://www.rovnaodmena.cz/www/img/uploads/34c5639c.pdf


 

18 

 

 

 

3.3. Rovnost žen a mužů v přístupu k zaměstnání 

Právo na práci, jakožto jedno ze základních lidských práv je nezadatelné, nezcizitelné  

a nepromlčitelné. Jak stanovuje Všeobecná deklarace lidských práv v článku 23, „každý má právo 

na práci, na svobodnou volbu zaměstnání, na spravedlivé a uspokojivé pracovní podmínky  

a ochranu proti nezaměstnanosti“. V čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod58 je pak 

uvedeno, že „každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto 

právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky 

stanoví zákon.“ 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání a přístupu 

k zaměstnání je upraveno v § 1 odst. 1 písm. a) antidiskriminačního zákona, přičemž § 2 odst. 3 

pak zakazuje diskriminaci z důvodu pohlaví při realizaci těchto institutů. 

Zabezpečení práva na zaměstnání je součástí státní politiky zaměstnanosti v České 

republice.59 Dále sem patří i opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami. 

Jak uvádí § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti, při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána 

jakákoliv diskriminace. Ne vždy je ale tomu tak.  

Jednou z oblastí, kde dochází k diskriminačnímu jednání je pracovní inzerce.  

V § 12 odst. 1 zákona o zaměstnanosti je přitom uvedeno, že je zakázáno činit nabídky zaměstnání 

diskriminačního charakteru. Uchazečům o zaměstnání by tedy v pracovních inzerátech ze strany 

zaměstnavatelů neměly být předem přisuzovány nezákonné a stereotypní charakteristiky. Pokud 

by je tyto charakteristiky předem vylučovaly z výběrového řízení, mohlo by se jednat  

o diskriminaci. Z výzkumu realizovaného kanceláří veřejného ochránce práv vyplynulo, že výskyt 

diskriminace v pracovní inzerci není ojedinělým jevem. 16,9 % analyzovaných inzerátů 

obsahovalo jeden nebo více diskriminačních požadavků na uchazeče. Diskriminace z důvodu 

pohlaví se v rámci tohoto výzkumu vyskytla u 7 % zkoumaných inzerátů, přičemž používání 

generického maskulina, (tj. užití mužského rodu pro souhrnné označení mužů i žen), samo o sobě 

diskriminační není. Příkladem diskriminačního jednání použitého v inzerátu jsou dle výzkumu 

např. formulace „hledám muže na pozici technika“, nebo se může jednat o použití pouze ženského 

rodu v názvu pozice, např. „hledám uklízečku“, „hledám prodavačku“.60 

 

 
58 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
59 § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
60 Výzkum veřejného ochránce práv. Projevy diskriminace v pracovní inzerci. 2011. (cit. 12. 6. 2020). Zdroj dostupný 

online: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-

Inzerce.pdf. 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-Inzerce.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-Inzerce.pdf
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3.4. Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života 

Jedním z důležitých faktorů sehrávajících roli při dosahování rovnosti mužů a žen je 

efektivní slaďování pracovního, soukromého a rodinného života zaměstnanců. Ženy sice mají 

placenou práci, zároveň jsou to však ve většině případů zase ony, na koho připadne většina péče  

o rodinu a domácnost.61 Slaďování práce a soukromí se tak netýká pouze žen, ale i mužů, kteří by 

měli na sebe převzít více pečovatelských povinností a sdílet je s ženami stejným dílem. Mezi 

prostředky slaďování patří i práce na zkrácený úvazek nebo práce z domova. V ČR je však 

nedostatek pracovních příležitostí na zkrácený úvazek nebo flexibilních forem práce. To je také 

důvodem, proč se např. mnohé matky nemohou do pracovního procesu zapojit. Zároveň však 

existuje možnost využít ustanovení § 241 zákoníku práce, které uvádí, že „požádá-li 

zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo 

zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního 

právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně 

těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), o kratší pracovní 

dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen 

vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.“. Zaměstnankyně však toto ustanovení, 

zřejmě z obavy, aby nepůsobily neloajálně, pokud zaměstnavatel preferuje jejich práci na plný 

pracovní úvazek, ve velké míře nevyužívají. Dalším důvodem je pravděpodobně nižší finanční 

ohodnocení práce na zkrácený úvazek. 

Jiným nástrojem k sladění práce a rodiny je práce z domova neboli homeworking (home 

office, teleworking), který, pokud ho zaměstnavatel zaměstnanci umožňuje, může toto sladění 

významně ulehčit. Tento institut je v zákoníku práce stručně upraven v § 317. 

Je však třeba zmínit i to, že péče se netýká pouze dětí, ale i např. starších rodinných 

příslušníků, a sladění péče o ně s prací může být ještě komplikovanější.62 Pokud jsou však senioři 

závislé osoby dle výše uvedené definice, zákon umožňuje použít úpravu pracovní doby i z tohoto 

důvodu, avšak pouze, pokud o seniora daná osoba pečuje převážně sama. 

V zájmu zvýšení zaměstnanosti matek malých dětí by měl být také k dispozici adekvátní 

počet kvalitních a finančně dostupných zařízení pro děti. Z tohoto pohledu je v ČR třeba za krok 

správným směrem označit schválení zákona o dětské skupině63 z roku 2014. Jeho účelem je sladění 

pracovního a rodinného života zaměstnanců, hlavně žen, a umožnění dřívějšího návratu  

 
61 KUCHAŘOVÁ, Věra, ETTLEROVÁ, Sylva, NEŠPOROVÁ, Olga, SVOBODOVÁ, Kamila. Zaměstnání a péče 

o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. Praha: VÚPSV, 2006, str. 98. ISBN 80-87007-18-2. 
62 KOLDINSKÁ, Kristina a kol. Sociální práva v Evropě. Praha: Auditorium, 2020, str. 237. ISBN 978-80-87284-81-

0. 
63 Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. 
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z rodičovské dovolené zpět na trh práce. Zákon podporuje vznik dětských skupin jako způsobu 

diverzifikace rané péče o děti od 1 roku a představuje kvalitní finančně relativně nenáročné řešení. 

Součástí zákona jsou i opatření daňové povahy týkající se dětských skupin a podpory pracujících 

rodičů. V současnosti existuje více než 1100 dětských skupin pečujících o víc než 15 000 dětí64, 

takže lze říct, že se jedná o poměrně používaný institut. Do budoucna se počítá se zánikem 

dětských skupin a vznikem jeslí, které by měly splňovat přísnější podmínky a poskytovat tak 

kvalitnější péči.65  

Ke zlepšení postavení žen na trhu práce přispívá i jejich střídání se v čerpání rodičovského 

příspěvku (a také rodičovské dovolené) s otci dětí nebo jeho výlučné čerpání otci dětí. V ČR však 

k tomuto sdílení péče o děti dochází spíše zřídka66, a to i s ohledem na vyšší platy mužů.   

K navázání vztahu otce s novorozencem byla od 1. 2. 2018 zavedena nová dávka otcovské 

poporodní péče hrazená z nemocenského pojištění. Otec dítěte má tak nárok na její pobírání po 7 

kalendářních dnů, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte (nebo od jeho převzetí do péče). 

Účelem nové dávky je, mimo jiné, posílení vazby mezi dítětem a jeho otcem a podpora a motivace 

otců k zapojení se do péče o novorozené dítě. 

Je patrné, že mateřství má nezanedbatelný vliv na ženskou zaměstnanost. Míra 

nezaměstnanosti žen s malými dětmi je více než dvojnásobná v porovnání s bezdětnými ženami, 

Navíc více něž 60 % nezaměstnaných žen s dítětem do šesti let se stává nezaměstnanými 

bezprostředně po ukončení rodičovské dovolené.67 Podíl žen s pečovatelskými povinnostmi, které 

nepracují, je dlouhodobě vysoký. U žen ve věku 25-34 let se jedná o 84 %. Vzhledem k tomu, že 

v ČR je možné čerpat rodičovskou dovolenou až po dobu 208 týdnů, jedná se o nejdelší dobu 

v rámci EU. Dlouhá rodičovská dovolená bezpochyby přispívá k nízké zaměstnanosti žen v této 

 
64MPSV. Evidence dětských skupin MPSV. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.  
65 MPSV. Jesle jsou zpět. Budou dostupné a výhodné pro rodiče, zaměstnavatele i stát. (cit. 26. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://www.mpsv.cz/documents/20142/511219/TZ+-

+Jesle+jsou+zp%C4%9Bt%21+Budou+dostupn%C3%A9+a+v%C3%BDhodn%C3%A9+pro+rodi%C4%8De

%2C+zam%C4%9Bstnavatele+i+st%C3%A1t.pdf/005179b4-93cd-663d-f44a-cb39eec47403. 
66 V roce 2019 činil dle ČSÚ podíl mužů pobírajících rodičovský příspěvek 1,7 %. Zdroj: ČSÚ-vybrané údaje o 

sociálním zabezpečení-2019. 3-6. Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví, věku a krajů v roce 2019 (cit. 

10. 2. 2020). Zdroj dostupný online: https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-

2019.  
67   BIČÁKOVÁ, Alena, KALÍŠKOVÁ, Klára. Od mateřství k nezaměstnanosti: Postavení žen s malými dětmi na trhu 

práce. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., 2015, str. 19. ISBN 978-80-7344-354-2. (cit. 10. 02. 

2021).  Zdroj dostupný online: https://idea.cerge-

ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti/files/downloads/IDEA_Studie_8_2015_O

d_materstvi_k_nezamestnanosti.pdf. 

http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php
https://www.mpsv.cz/documents/20142/511219/TZ+-+Jesle+jsou+zp%C4%9Bt%21+Budou+dostupn%C3%A9+a+v%C3%BDhodn%C3%A9+pro+rodi%C4%8De%2C+zam%C4%9Bstnavatele+i+st%C3%A1t.pdf/005179b4-93cd-663d-f44a-cb39eec47403
https://www.mpsv.cz/documents/20142/511219/TZ+-+Jesle+jsou+zp%C4%9Bt%21+Budou+dostupn%C3%A9+a+v%C3%BDhodn%C3%A9+pro+rodi%C4%8De%2C+zam%C4%9Bstnavatele+i+st%C3%A1t.pdf/005179b4-93cd-663d-f44a-cb39eec47403
https://www.mpsv.cz/documents/20142/511219/TZ+-+Jesle+jsou+zp%C4%9Bt%21+Budou+dostupn%C3%A9+a+v%C3%BDhodn%C3%A9+pro+rodi%C4%8De%2C+zam%C4%9Bstnavatele+i+st%C3%A1t.pdf/005179b4-93cd-663d-f44a-cb39eec47403
https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2019
https://www.czso.cz/csu/czso/vybrane-udaje-o-socialnim-zabezpeceni-2019
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti/files/downloads/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti/files/downloads/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti.pdf
https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti/files/downloads/IDEA_Studie_8_2015_Od_materstvi_k_nezamestnanosti.pdf
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věkové skupině. Podíl dětí do 3 let navštěvujících formální zařízení péče v roce 2017 byl 6,5 %, 

což představuje druhé nejnižší číslo v EU.68 

  Lze tak shrnout, že „český“ model, kdy ženy stráví péčí o děti mimo práci zpravidla 3 až 

6 let (podle počtu dětí), není z hlediska rozvoje kariéry žen ideální. To, že vystoupí z pracovního 

cyklu na tak dlouhou dobu, se odráží v jejich komplikovanějším kariérním postupu spojeném se 

zastaralou kvalifikací a nižší odměnou, a může také vyústit ve ztrátu práce. Rozdíly v odměňování 

mezi ženami a muži jsou jedním z faktorů, který zapříčiňuje, že ženy častěji čerpají rodičovskou 

dovolenou a její délka zase prohlubuje rozdíly v odměňování.  

  

 
68Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030. str. 25. (cit. 14. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-

zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164.   

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164
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4. Právní úprava týkající se rovnosti žen a mužů a zákazu diskriminace 

Vývoj antidiskriminačního práva v České republice úzce souvisí s naším členstvím  

v Evropské unii a dalších mezinárodních organizacích. Při porovnání mezinárodních dokumentů 

vzniklých po 2. světové válce s nově se formující úpravou mezinárodního práva týkajícího se 

rovnosti žen a mužů je vidět, jak se regulovaná témata mění, tj. že v 21. století jsou z části řešeny 

jiné otázky než v století předešlém, přičemž je zjevné, že tento vývoj není u konce. Pokud se právní 

úprava od 40. let 20. století69 kontinuálně zabývá např. rovným odměňováním mužů a žen, další 

oblasti, jako je zastoupení žen ve vedení společností, se stávají předmětem vážné diskuse v ČR 

pouze v několika posledních letech.70 

Zároveň je důležité zmínit, jaký je vztah pracovních práv k lidským právům. Jedna skupina 

odborníků považuje pracovní práva za práva lidská, další pak tvrdí, že tato práva fungují vedle 

sebe. Je však zřejmé, že dochází k určitému překrytí, například u práva na nediskriminaci, jež 

spadá pod pracovní i lidská práva. Základní rozdíl mezi těmito dvěma kategoriemi spočívá 

zejména v subjektu, proti němuž směřují. U mezinárodního pracovního práva je to zaměstnavatel, 

u lidských práv pak státy. Stěžejní pracovní práva (např. právo na rovné zacházení a zákaz 

diskriminace) je však možné považovat za lidská práva, která jsou chráněna mezinárodními 

úmluvami o lidských právech, např. níže uvedenými mezinárodními pakty. Jiná pracovní práva 

(např. úpravu pracovní doby nebo zdravotní standardy) pak za lidská práva považovat nelze.71 

 

4.1. Právní úprava Mezinárodní organizace práce 

Mezinárodní organizace práce, založená roku 1919 byla jednou z prvních organizací 

snažících se o zakotvení právně závazné úpravy rovnosti mezi muži a ženami. MOP se zaměřuje 

na zlepšování pracovních a životních podmínek přijímáním mezinárodních úmluv i doporučení  

a upravuje oblasti, jako jsou pracovní doba, mzdy, podmínky zaměstnání, bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci. Organizace se za účelem dosažení genderové rovnosti zabývá, kromě stejného 

odměňování žen a mužů, také ochranou matek, právy pracovníků v domácnosti a také postavením 

žen ve vedoucích pozicích.72  

 
69 Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. 
70 srov. např. Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní 

rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (2021/0050 (COD). (cit. 16. 6. 2020). Zdroj 

dostupný online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614. 
71 ONDŘEJ, Jan. Několik poznámek k problematice odstranění diskriminace žen v zaměstnání a odměňování 

(zejména z hlediska Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen). In: ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, 

Milan a kol. Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu. Praha: PF UK, 2020, str. 24-25. ISBN 978-80-7630-002-

6. 
72 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 72-

75. ISBN 978-80-7380-277-6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52012PC0614
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Úmluvy MOP jsou zvláštní smlouvy mezinárodního práva, které mají být převzaty do 

právního řádu jednotlivých zemí.73 Podrobnosti úmluv bývají specifikovány v doporučeních 

nezávazného charakteru. Jak úmluvy, tak i doporučení jsou přijímány Mezinárodní konferencí 

práce, jež je tripartitním orgánem této mezinárodní organizace sloužícím k diskutování 

nejdůležitějších otázek.74 

Mezi nejdůležitější Českou republikou ratifikované úmluvy MOP vztahující se 

k problematice rovnosti žen a mužů patří Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů 

a žen a práci stejné hodnoty a Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání). Nejnovější 

úmluvou související s rovností mužů a žen je pak Úmluva č. 190 o násilí a obtěžování, která však 

dosud nenabyla platnosti a ČR ji neratifikovala75. 

 

4.1.1. Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty  

z roku 1951 

Problematika rovného odměňování mužů a žen je řešena už v úmluvě z roku 1951, která 

ukládá členským státům podporovat a zajišťovat uplatňování zásady stejného odměňování pro 

ženy a muže za práci stejné hodnoty. Odměnou se přitom rozumí „řádná, základní nebo minimální 

mzda nebo plat a jakékoli vedlejší příjmy, vyplácené přímo nebo nepřímo, ať v hotovosti nebo  

v naturáliích zaměstnavatelem pracovníku a plynoucí z pracovníkova zaměstnání“76. Jedná se tedy 

o poměrně širokou definici. Zásada stejného odměňování má být implementována vnitrostátním 

zákonodárstvím, zákonně zavedenými nebo uznávanými metodami stanovení mezd, kolektivními 

smlouvami nebo kombinací těchto prostředků.77 

 

4.1.2. Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z roku 1958 

Tato úmluva obsahuje v čl. 1 odst. 1 definici diskriminace78, v čl. 1 odst. 2 je dále 

stanoveno, že se nejedná „o jakékoli rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na 

kvalifikaci vyžadované pro určité zaměstnání“. 

 
73 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 129. 

ISBN 978-80-7400-721-7. 
74 KOLDINSKÁ, Kristina a kol. Sociální práva v Evropě. Praha: Auditorium, 2020, str. 76-77. ISBN 978-80-87284-

81-0. 
75 K ratifikace je třeba zmocnění Radou EU. 
76 Čl. 1 písm. a) úmluvy MOP č. 100 ze dne 29. 6. 1951 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty. 
77 Čl. 2 Úmluvy MOP č. 100 ze dne 29. 6. 1951 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty. 
78 „Pro účely této úmluvy výraz "diskriminace" zahrnuje: a) jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti 

založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním původu, 

které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání; 

b) jakékoli jiné rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti, jež má za následek znemožnění nebo porušení 

rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání, které může být určeno zúčastněným členským 
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Úmluva zahrnuje jako diskriminační důvod také pohlaví. Netýká se však pouze 

diskriminace z hlediska pohlaví, naopak, mezi diskriminační důvody vyjádřené v čl. 1 řadí i rasu, 

barvu pleti, náboženství, politické názory a národnostní nebo sociální původ, jedná se tedy  

o poměrně široký výčet důvodů, zejména s ohledem na datum jejího přijetí. 

Členské státy mají v úmluvě zakotvenu povinnost „provádět vnitrostátní politiku 

zaměřenou na prosazování rovnosti příležitostí“79, a to za použití metod přiměřených národním 

podmínkám a zvyklostem. Konkrétní způsob provedení úmluvy je tedy v rukou členských států. 

Státům nejsou však povinnosti uloženy pouze v oblasti legislativy, ale i pokud jde  

o poradenství, poskytování informací a spolupráci se sociálními partnery.80 

 

4.1.3. Úmluva MOP č. 190 o násilí a obtěžování z roku 2019 

Úmluva o násilí a obtěžování byla přijata v roce 2019 v Ženevě, v platnost vstoupí 25. 

června 2021, v návaznosti na ratifikaci v prvních dvou státech.  

Úmluva je prvním mezinárodním nástrojem, který uvádí konkrétní normy s celosvětovou 

platností pro boj proti obtěžování a násilí v souvislosti s prací a konkretizuje soubor opatření, jež 

musí jednotlivé státy přijmout.81 

V preambuli se uznává právo každého na pracovní prostředí bez násilí a obtěžování, a to 

včetně násilí a obtěžování z důvodu pohlaví, přičemž násilí a obtěžování může představovat 

porušení nebo zneužití lidských práv. Je zde také konstatováno, že násilí z důvodu pohlaví  

a obtěžování se týká zejména žen, a proto je třeba zaujmout genderově citlivý přístup, který řeší 

hlavní příčiny a rizikové faktory těchto jevů, jako např. genderové stereotypy, vícenásobnou 

diskriminaci nebo nerovné mocenské vztahy mezi ženami a muži. 

Úmluva dále podává základní definice, kdy pod pojmem „násilí a obtěžování“ ve světě 

práce rozumí širokou škálu chování způsobující fyzickou, psychologickou, sexuální nebo 

majetkovou újmu a zahrnuje také násilí a obtěžování z důvodu pohlaví. Úmluva také vykládá 

samotný pojem „násilí a obtěžování z důvodu pohlaví“. Jedná se o násilí a obtěžování zaměřené 

proti někomu z důvodů jeho pohlaví nebo rodu, nebo nepřiměřeně postihující osoby určitého 

 
státem po projednání s reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud takové organizace 

existují, a s jinými příslušnými orgány.“ 
79 Čl. 2 Úmluvy MOP č. 111 ze dne 25. 6. 1958 o diskriminaci (zaměstnání a povolání). 
80 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 28. ISBN 978-80-7400-343-1. 
81 Návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu 

Mezinárodní organizace práce o násilí a obtěžování z roku 2019 (č. 190), 5442/20. (cit. 17. 7. 2020). Zdroj 

dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb080a00-3cfd-11ea-ba6e-

01aa75ed71a1/language-cs. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb080a00-3cfd-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-cs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bb080a00-3cfd-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-cs
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pohlaví nebo rodu a zahrnuje sexuální obtěžování.82 

V textu je stanovena stěžejní povinnost států přijmout komplexní genderově citlivý přístup 

pro prevenci a eliminace násilí a obtěžování ve světě práce, a to po konzultaci se sociálními 

partnery, který by měl zahrnovat, mimo jiné, ukotvení zákazu násilí a obtěžování v právu, přijetí 

komplexní strategie, zřízení vynucovacího a monitorovacího mechanismu a stanovení sankcí.83  

Úmluva řeší důležitou roli sociálních partnerů v oblasti prevence a zákazu násilí  

a obtěžování ve světě práce i v dalším článku, kdy signatářům ukládá povinnost respektovat  

a podporovat svobodu sdružování a právo na kolektivní vyjednávání v tomto kontextu.84  

Ustanovení úmluvy mají být implementována prostřednictvím práva, kolektivních smluv 

nebo jiným způsobem, v souladem s národní praxí. Spolu s úmluvou bylo přijato i Doporučení  

č. 206 specifikující některé ustanovení úmluvy. 

 

4.2. Právní úprava OSN 

Organizace spojených národů (OSN) je mezinárodní organizací čítající momentálně 193 

členů85, jejímž cílem je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a navzájem spolupracovat. Jedná 

se o nejvšestrannější politickou mezinárodní organizaci.86 

V následujících odstavcích je pojednáno o dokumentech OSN, jenž jsou z hlediska 

rovnosti žen a mužů zásadní. 

 

4.2.1. Charta OSN 

V reakci na 2. světovou válku se sešlo v roce 1945 na konferenci v San Franciscu 

mezinárodní společenství 50 států (včetně Československa) a přijalo tam Chartu OSN, která měla 

za cíl pomoci udržovat mír a bezpečnost a rozvíjet přátelské vztahy mezi státy. Charta už  

v preambuli deklaruje víru zemí v základní lidská práva a také v rovná práva mužů i žen. V článku 

55 je pak uvedeno, že OSN bude podporovat „obecnou úctu k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka, nebo náboženství a jejich zachovávání“87. 

 
82 Čl.1 Úmluvy MOP č. 190 ze dne 21. 6. 2019 o násilí a obtěžování. 
83 Tamtéž, Čl. 4. 
84 Tamtéž, Čl. 5. 
85 United Nations. Information Centre Prague. Členské státy. (cit. 21. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.osn.cz/osn/clenstvi/. 
86 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 316. 

ISBN 978-80-7400-721-7. 
87 Charta Organizace spojených národů z 26. 6. 1945. 

https://www.osn.cz/osn/clenstvi/
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Je tedy zřejmé, že signatářské státy si uvědomovaly důležitost přihlášení se k respektování 

lidských práv a základních svobod, jako jedné z podmínek pro úspěšnou mezinárodní spolupráci, 

jak vyplývá i z čl. 1 charty. 

Článek 103 také stanovuje, že závazky podle charty mají mít přednost před závazky 

z jiných mezinárodních smluv.88 

 

4.2.2. Všeobecná deklarace lidských práv 

Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním OSN v roce 

1948. Deklarace je právně nezávazný dokument, který se však stal vzorem pro všechny dokumenty 

OSN o lidských právech, které z ní vycházejí a její principy převádějí do systému vymahatelných 

práv.89 

Deklarace navazuje na myšlenky rovnosti formulované již v Chartě OSN. V článku 2 je 

zdůrazněno, že „každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez 

jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“90. 

Mezi další články vztahující se k rovnosti žen a mužů patří článek 16, v němž je zakotveno, 

že manželům za trvání manželství, nebo po jeho skončení, náleží stejná práva, a pokud se jedná  

o odměnu za práci, čl. 23, kde je stanoveno právo na spravedlivou odměnu za práci a také, že 

„každý, bez jakéhokoli rozlišování, má nárok na stejný plat za stejnou práci“. Setkáváme se tady 

s počátky snahy o odstranění diskriminace v odměňování. 

 

4.2.3. Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a Mezinárodní pakt  

o občanských a politických právech 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech  

a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech byly schváleny Valným shromážděním 

OSN dne 19. 12. 1966, v platnost pakty vstoupily až o 10 let později. 

Jedná se o dokumenty mezinárodního práva závazné pro více než 160 států. Pakty vznikly 

s cílem přetavení ustanovení Všeobecné deklarace lidských práv do právně závazné podoby. Oba 

pakty také na deklaraci, jakož i Chartu OSN ve svých úvodních ustanoveních odkazují. 

 
88 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 318. 

ISBN 978-80-7400-721-7. 
89 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 34. ISBN 978-80-7400-343-1. 
90 Všeobecná deklarace lidských práv z 10. 12. 1948. 
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Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech obsahuje závazky, 

které mají proklamativní povahu a daný stát je tedy má plnit dle svých možností.91 

Z pohledu rovnosti žen a mužů je důležité zmínit Čl. 3 Mezinárodního paktu  

o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který zavazuje signatáře k zaručení rovných 

práv pro ženy a muže při požívání všech práv plynoucích z tohoto dokumentu. Pakt dále v Článku 

7 uznává právo na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli rozlišování, přičemž 

„zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší, než jaké mají muži, se stejnou odměnou 

za stejnou práci“. Při povyšování má být brána v potaz jenom délka zaměstnání a schopnosti. 

Pokud jde o další významná sociální práva stanovena v tomto paktu, jedná se o právo na 

práci (Čl. 6), právo na zakládání odborových organizací a právo vstupovat do nich, jakož i právo 

na stávku (Čl. 8), právo na sociální zabezpečení (Čl. 9), na vzdělání (Čl. 13) nebo zdraví (Čl. 12). 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech je harmonizační úmluvou s tím, že 

částečně jde o obecně platnou kogentní normativitu k ochraně lidských práv (týká se to např. práva 

na život nebo zákazu otroctví).92 

Čl. 2 odst. 1 dále zavazuje k respektování práv plynoucí z tohoto paktu a zajištění je všem 

„bez jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“. 

Ve svém Čl. 3 také zavazuje státy „k zajištění stejných práv mužů a žen na požívání všech 

občanských a politických práv stanovených v tomto paktu“. 

Pakty na rozdíl od níže uvedené Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen však 

nelze ještě považovat za základ materiální genderové rovnosti.93 

 

4.2.4. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen je v současnosti asi nejkomplexnější  

a nejdůležitější úmluva týkající se diskriminace žen. Byla přijata valným shromážděním OSN 

v New Yorku 18. 12. 1979. Podepsalo ji téměř 200 států. 

Úmluva už v preambuli konstatuje, že „státy, smluvní strany mezinárodních paktů  

o lidských právech mají povinnost zabezpečit rovnoprávnost mužů a žen při využívání všech 

hospodářských, sociálních, kulturních, občanských a politických práv“, protože diskriminace žen 

nadále přetrvává, a to i přes řadu dokumentů přijatých OSN i jinými odbornými organizacemi. 

 
91 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 266. 

ISBN 978-80-7400-721-7. 
92 Tamtéž, str. 267.  
93 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 35. ISBN 978-80-7400-343-1. 
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Přístup k rovnosti v rámci úmluvy měl 3 fáze. Nejdřív se jednalo o odstranění formální 

nerovnosti žen a přijetí legislativy pro rovné zacházení s muži a ženami, tedy vytvoření genderově 

neutrálního rámce. Ve druhé fázi, když se zjistilo, že výsledky stejného zacházení mohou být 

odlišné, přišla na řadu rovnost příležitostí a odstranění genderově neutrálních bariér. Nakonec se 

dospělo ke konceptu založenému na rovnosti výsledků, který však musí být podpořen změnami 

v sociálních, ekonomických a politických strukturách, které brání dosažení rovnosti mezi ženami 

a muži, jedná se o tzv. transformativní rovnost.94 

Pokud jde o část I úmluvy, čl. 1 přímo obsahuje definici diskriminace žen, která je široce 

pojímána a týká se postavení žen zejm. v politické, hospodářské, sociální, kulturní a občanské 

oblasti.95  Tato definice, jak výše uvedeno, klade důraz nikoli na rovnoprávnost, ale na skutečnou, 

materiální rovnost, jelikož vychází ze skutečnosti, že oběťmi diskriminace na základě pohlaví 

bývají ve velké většině případů ženy, a tedy neupravuje zákaz diskriminace stejně pro obě pohlaví, 

ale pouze pro ženy.96 

Čl. 2 pak specifikuje povinnost států k odstranění diskriminace. Jedná se např. o zakotvení 

zásady rovnoprávnosti žen a mužů v ústavě nebo jiných předpisech a o přijetí legislativních 

opatření zakazujících diskriminaci žen. V čl. 4 je zakotvena možnost přijímání pozitivních 

opatření k urychlení procesu zrovnoprávnění žen a mužů, která mají však být pouze dočasného 

charakteru. 

Úmluva se zabývá i důležitou povinností států přijmout opatření ke změně společenských 

a kulturních zvyklostí, legitimizujících nadřazenost pohlaví nebo stereotypních rolí pojících se 

s pohlavími (čl.5) a k potlačení obchodu se ženami (čl. 6). 

Část II úmluvy se týká odstranění diskriminace žen v politickém a veřejném životě, část III 

pak zejm. ve vzdělávání, zaměstnání a v péči o zdraví. Z hlediska pracovního práva je podstatný 

čl. 11, jenž zakotvuje povinnost států přijímat opatření k odstranění diskriminace žen 

v zaměstnání, mimo jiné k „zajištění práva na stejnou odměnu, včetně výhod, a na stejné 

zacházení, pokud jde o práci stejné hodnoty“ a k zajištění práva na sociální zabezpečení. Ve 

druhém odstavci jsou pak popsána opatření mířící proti diskriminaci žen z důvodu manželství  

 
94 HÝBNEROVÁ, Stanislava. Rovnost a mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen. In: 

ŠTURMA, Pavel, ŽÁKOVSKÁ, Karolina a kol. Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv. Praha: PF 

UK, 2014, str. 20. ISBN 978-80-87975-08-04. 
95 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. 12. 1979. Čl. 1: „Pro účely této úmluvy bude výraz 

„diskriminace žen“ označovat jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě pohlaví, 

jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na 

jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, 

hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“ 
96 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 36. ISBN 978-80-7400-343-1. 
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a mateřství, s tím, že státy mají např. podporovat zřizování zařízení péče o děti a prosazovat 

slaďování práce a rodiny. 

Část IV úmluvy se věnuje zejm. diskriminaci v rodinných vztazích a manželství a rovnosti 

obou pohlaví před zákonem. 

Z popisu jednotlivých částí úmluvy je zřejmé, že její tematický záběr je značně široký, což 

z ní činí jeden z neobsáhlejších závazných dokumentů týkající se diskriminace žen a jejich 

zrovnoprávnění s celosvětovou působností. 

Úmluva zakotvuje dále vznik Výboru pro odstranění diskriminace, a to v části V. Účelem 

výboru je posouzení pokroku signatářů v upravovaných oblastech. Státům je stanovena povinnost 

předkládat každé čtyři roky generálnímu tajemníkovi OSN a k projednání výborem zprávu  

o plnění úmluvy.  

Dále je důležité uvést, že v roce 1999 byl přijat Opční protokol k úmluvě, který upravil  

i možnost individuálních oznámení o porušování práv zakotvených v úmluvě. Výboru je na 

základě tohoto protokolu dána možnost individuální oznámení projednat a pak doporučit 

předmětnému státu řešení. Stát do šesti měsíců výboru písemně odpoví a případně uvede i to, jaká 

přijal opatření.97 

Pokud se jedná o slabá místa úmluvy, více odborníků upozorňuje na to, že se tato 

nevztahuje na transgender osoby a nebere v potaz specifické postavení lesbických a bisexuálních 

žen a definice poskytované úmluvou tak nejsou v současnosti dostačující. 98 Naopak, úmluva se 

zabývá pouze stereotypním vnímáním ženy, v důsledku čehož tyto osoby čelí násilí.99 Dále kritika 

spočívá v nekonzistenci práce výboru, pokud se o jedná o vícenásobnou diskriminaci žen. Výbor 

se k ní už v minulosti vyjadřoval v rámci všeobecných doporučení, individuálních komunikací  

a závěrečných pozorování. Tento přístup k diskriminaci však výbor neuplatňuje kontinuálně.100 

 

4.3. Právní úprava Rady Evropy 

Rada Evropy je mezinárodní organizací, která vznikla 5. 5. 1949 na základě Londýnské 

smlouvy. Sídlí ve Štrasburku a sdružuje téměř padesátku evropských zemí. Cílem organizace je 

 
97 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 71. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
98 MULLER, Dedre. CEDAW is failing to protect women from gender-based violence. An analysis of flaws and 

failures. 2017. str. 4. (cit. 24. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.academia.edu/33330328/CEDAW_is_failing_to_protect_women_from_gender-

based_violence_An_analysis_of_flaws_and_failures. 
99 POORE, Grace. 30 years of CEDAW: Achievements nad continuing challenges towards the realisation of women’s 

human rights. 2009. (cit. 24. 6. 2020). Zdroj dostupný online: https://outrightinternational.org/content/30-years-

cedaw-achievements-continuing-challenges-towards-realization-women%E2%80%99s-human-rights. 
100 CAMPBELL, Meghan. CEDAW and women’s intersecting identities: A pioneering new approach to intersectional 

discrimination. 2015. (cit. 24. 6. 2020). Zdroj dostupný online: https://core.ac.uk/reader/79141926. 

https://www.academia.edu/33330328/CEDAW_is_failing_to_protect_women_from_gender-based_violence_An_analysis_of_flaws_and_failures
https://www.academia.edu/33330328/CEDAW_is_failing_to_protect_women_from_gender-based_violence_An_analysis_of_flaws_and_failures
https://outrightinternational.org/content/30-years-cedaw-achievements-continuing-challenges-towards-realization-women’s-human-rights
https://outrightinternational.org/content/30-years-cedaw-achievements-continuing-challenges-towards-realization-women’s-human-rights
https://core.ac.uk/reader/79141926
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dosažení větší jednoty mezi členy za účelem ochrany ideálů vycházejících ze společného dědictví 

států a jejich hospodářský a společenský rozvoj.101 

Organizace přijímá řadu dokumentů, jako jsou úmluvy, protokoly a doporučení. Z hlediska 

zaměření práce jsou nejzajímavější dokumenty Úmluva o ochraně lidských práv, Evropská sociální 

charta, Úmluva o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a Doporučení Výboru 

ministrů o prevenci a potírání sexismu. 

 

4.3.1. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

Evropská úmluva byla podepsána dne 4. 11. 1950 v Římě. Jedná se o nejzásadnější 

lidskoprávní dokument přijatý na půdě Rady Evropy. Úmluva se zabývá zejména občanskými  

a politickými právy. Pokud se jedná o sociální práva, jsou jim věnovány články 4 (zákaz nucené 

práce) a 11 (svoboda odborového sdružování).102  

Na základě úmluvy byl zřízen Evropský soud pro lidská práva, jakožto nejdůležitější 

soudní orgán sloužící ke kontrole a implementaci lidských práv, jehož jurisdikce je omezena jen 

na lidská práva.103 

Předností tohoto dokumentu je efektivní systém vymáhání práv. Osoby se mohou obracet 

se svou stížností přímo na tento soud (od přijetí dodatkového protokolu č. 11 k úmluvě v roce 

1998). Pro státy, které úmluvu ratifikovaly, to také znamená, že pravomoc soudu je obligatorní  

a v případě porušení úmluvy tak bude daný stát pravomocně odsouzen.104 

Důležitým z hlediska zákazu diskriminace je článek 14 stanovující, že „užívání práv  

a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli 

důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení“. Původně se tedy jednalo o zákaz diskriminace z demonstrativně stanových důvodu,  

a to pouze pokud jde o práva stanovená v úmluvě. Dodatkový protokol č. 12 však zakotvil 

všeobecný zákaz diskriminace, když stanovil, že „užívání každého práva přiznaného zákonem 

musí být zajištěno bez jakékoli diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka  

a náboženství, politického či jiného smýšlení, národnostního či sociálního původu, příslušnosti  

 
101 Statut Rady Evropy ze dne 5. 5. 1949. 
102 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 78. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
103 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 333-

334. ISBN 978-80-7400-721-7. 
104 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 36. ISBN 978-80-7400-343-1. 
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k národnostní menšině, majetku, rodu či jiného postavení“105. Nejedná se už tedy pouze o „práva 

a svobody přiznané úmluvou“, ale o „každé právo přiznané zákonem“, čímž bylo odstraněno 

nežádoucí omezení systému lidských práv.106 Je ovšem namístě uvést, že protokol zatím 

ratifikovalo pouze 20 členských států Rady Evropy s tím, že ČR se mezi nimi nenachází.107 

 

4.3.2. Evropská sociální charta 

Evropská sociální charta je významným dokumentem Rady Evropy zabývajícím se, na 

rozdíl od předchozí úmluvy, hlavně sociálními a hospodářskými právy. Charta byla přijata dne 18. 

října 1961 v Turínu. 

Už preambule charty zmiňuje, že „užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez 

diskriminace z důvodu…pohlaví…“108. Charta ve svém textu upravuje základní sociální práva, 

jako je právo na práci, spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní podmínky, spravedlivou odměnu 

za práci, kde je výslovně uvedeno, že ženy a muži mají nárok na stejnou odměnu za práci stejné 

hodnoty.109  

Důležitým z hlediska práv zaměstnavatelů a zaměstnanců je čl. 5, který zavazuje členské 

státy, aby nebránily svobodě sdružování k ochraně sociálních a hospodářských zájmů těchto 

organizací. Čl. 6 pak upravuje právo na kolektivní vyjednávání, kde smluvní státy mají podporovat 

sociální dialog, podporovat smírčí a dobrovolné rozhodčí urovnávání sporů a uznávat právo na 

stávku.  

Další článek řeší právo dětí a mladých osob na ochranu a článek 8 přiznává ženám volno 

poskytované po porodu v délce 12 týdnů včetně plateb v tomto období, upravuje zákaz jejich 

výpovědi a přestávky na kojení. 

Mezi jiná chartou upravená práva patří např. právo na poradenství při volbě povolání, právo 

na ochranu zdraví a právo na sociální zabezpečení. Čl. 17 dále vyzývá členské státy k přijetí 

vhodných opatření k hospodářské a sociální ochraně matek a dětí, včetně zřizování vhodných 

institucí a služeb. 

Co se týče právní závaznosti charty, platí, že členské státy musí akceptovat cíle stanovené 

v části 1 charty, a dále si mohou vybrat, které z článků budou pro ně závazné. Česká republika 

chartu ratifikovala v roce 1999. Za závazné považuje, mimo jiné, výše zmiňované čl. 5, 6, 8 i 17.  

 
105 Čl. 1 Protokolu č. 12 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 26. 2. 2000. 
106 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 79. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
107 Council of Europe. Chart of signatures and ratifications of Treaty 177. (cit. 25. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=mNlxaUzv. 
108 Charta sociálních práv ze dne 18. 10. 1961. 
109 Tamtéž, Čl. 1-4. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/177/signatures?p_auth=mNlxaUzv
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Pokud jde o kontrolní mechanismus charty, je tento nikoli soudní, ale administrativní 

povahy. Státy mají povinnost podávat každé 4 roky (dříve 2 roky) generálnímu tajemníkovi Rady 

Evropy zprávu o provádění charty. Zprávy prošetřuje Evropský výbor pro sociální práva (dříve 

Výbor expertů) a Výbor ministrů nakonec předloží státům závěrečnou zprávu, která může 

obsahovat doporučení.110 

K chartě byl v roce 1988 přijat dodatkový protokol111 rozšiřující ji o další 4 práva. Tím 

došlo také k zakotvení práva na rovné příležitosti a rovné zacházení, pokud jde o zaměstnání  

a povolání, a to bez diskriminace z důvodu pohlaví. Dále byl chartě v roce 1995 přijat jiný důležitý 

dodatkový protokol112, umožňující kolektivní stížnosti sociálních partnerů nebo neziskových 

organizací kvůli neplnění charty, a to vůči státům, které protokol ratifikovaly. Evropský výbor pro 

sociální práva nejdřív stížnost prozkoumá a podá zprávu Výboru ministrů. Výbor ministrů poté 

přijme rezoluci, kde může doporučit státům přijetí vhodných opatření. ČR protokol ratifikovalo 

v roce 2012.113 

 

4.3.3. Revidovaná Evropská sociální charta 

Dne 3. 5. 1996 byla ve Štrasburku přijata Revidovaná Evropská sociální charta, která 

reaguje na sociální změny, které se uskutečnily od přijetí charty původní. Revidovaná charta 

obsahuje všechna práva z dřívější charty, dále práva upravené dodatkovým protokolem k chartě 

z roku 1988, jakož i práva nová.114 

Důležitým ustanovením je čl. 20, který upravuje „právo na stejné příležitosti a na rovné 

zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě pohlaví“, přičemž 

státy mají povinnost toto právo uznat a přijmout k jeho zajištění vhodná opatření týkající se 

přístupu k zaměstnání, ochrany proti propuštění a znovuzařazení do zaměstnání, odborného 

poradenství, výcviku, rekvalifikace a rehabilitace, podmínek zaměstnání a pracovních podmínek 

včetně odměňování a rozvoje kariéry včetně povýšení.115  

Čl. 26 nazvaný „Právo na důstojnost v práci“ zavazuje v odst. 1 smluvní strany „po 

projednání s organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků“, k šíření informací o sexuálním 

obtěžování na pracovišti nebo v souvislosti s prací, propagovat prevenci proti němu a přijmout 

 
110 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 83-

4. ISBN 978-80-7380-277-6. 
111 Dodatkový protokol č. 128 k Evropské sociální chartě ze dne 5. 5. 1988 
112 Dodatkový protokol č. 158 k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 

1995. 
113 Sdělení MZV č. 80/2012 Sb. m. s. 
114 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 82. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
115 Revidovaná Evropská sociální charta ze dne 3. 5. 1996. 
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opatření na ochranu pracovníků. Odst. 2 pak stanoví povinnost k informování „o formách 

opakovaného zavrženíhodného nebo výrazně negativního jednání namířeného proti jednotlivým 

pracovníkům na pracovišti nebo v souvislosti s prací“. Jedná se tedy o zakotvení ochrany proti 

sexuálnímu obtěžování a obtěžování na pracovišti, kde se počítá s aktivní rolí sociálních partnerů. 

Revidovaná charta se výslovně zabývá i pracujícími osobami s povinnostmi k rodině (čl. 

27), u kterých má být uplatněno právo na rovnost příležitostí a zacházení a státy mají přijmout 

opatření, aby tyto osoby mohly nastoupit do zaměstnání (a to i po nepřítomnosti způsobené 

povinnostmi k rodině) a dále např. opatření rozvíjející a podporující zařízení péče o děti. 

Zákaz diskriminace v původní chartě stanovený v preambuli, je už přímo upraven v části 

V. (článek E) revidované charty, čímž je upevněn. 

Pokud se jedná o závaznost revidované charty pro Českou republiku, je třeba uvést, že byla 

podepsána, avšak zatím k její ratifikaci nedošlo.116 

 

4.3.4. Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách (Istanbulská úmluva) 

Dne 11. 5. 2011 byla v Istanbulu podepsána Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání 

násilí na ženách. Svým charakterem se jedná o smlouvu mající prvky lidskoprávní i prvky z oblasti 

mezinárodního práva trestního.117 Úmluva se však dotýká i sexuálního obtěžování, které se jakožto 

forma diskriminace objevuje i v pracovněprávním kontextu, proto se domnívám, že je ji třeba 

zmínit i v této práci. 

Tento dokument je nejrozsáhlejším závazným instrumentem k prevenci a potírání násilí na 

ženách a domácího násilí. Istanbulská úmluva požaduje po členských státech, aby přijaly 

komplexní soubor opatření k řešení všech forem násilí páchaného na ženách a domácího násilí.  

Úmluva se ve své Preambuli uvádí, že „klíčovým prvkem prevence násilí na ženách je 

zavedení rovnosti mezi ženami a muži de iure a de facto“ a také, „že násilí na ženách je projevem 

historicky nerovného poměru síly mezi muži a ženami, jenž vedl k nadřízenosti mužů a diskriminaci 

žen a bránil ženám v plném rozvoji“. 

Účelem tohoto mezinárodního dokumentu je chránit ženy před všemi formami násilí, 

přispět k eliminaci násilí na ženách a podpořit skutečnou rovnoprávnost žen a mužů, a to  

i posílením pravomocí žen, navrhnout rámec pro ochranu obětí, podpořit mezinárodní spolupráci 

a poskytnout pomoc orgánům účastným na prosazování zákonnosti. 

 
116 Chart of signatures and ratifications of Treaty 163. Council of Europe. (cit. 26. 6. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163/signatures?p_auth=VgLpFyrl. 
117 ŠTURMA, Pavel. Několik poznámek k otázce ratifikace Istanbulské úmluvy. In: ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, 

Milan a kol. Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu. Praha: PF UK, 2020, str. 53. ISBN 978-80-7630-002-6. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163/signatures?p_auth=VgLpFyrl
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Je důležité zmínit, že úmluva se nevztahuje výlučně na ženy, protože obětmi některých 

forem násilí, které úmluva upravuje, (např. domácího násilí), jsou i muži.  

Článek 3 upravuje základní definice, kam spadá i násilí vůči ženám. Jedná se o „porušování 

lidských práv a formu diskriminace žen a budou se jím rozumět veškeré činy genderového násilí, 

jež vyústí anebo mohou vyústit ve fyzickou, sexuální, psychickou či ekonomickou újmu či strádání 

žen, včetně hrozeb takovýmito činy, donucování nebo svévolného omezování svobody, ať k nim 

dochází na veřejnosti nebo v soukromí.“ Úmluva obsahuje i definici genderu, rozumí se ním 

„společensky ustavená role, chování, aktivity a atributy, jež daná společnost považuje za náležité 

pro ženy a muže“118. 

Rovnosti a nediskriminace se týká článek 4 úmluvy, který zavazuje smluvní státy 

k odsouzení všech forem diskriminace žen, ale také k přijetí legislativních a jiných opatření 

k jejímu zabránění. Odst. 3 pak stanovuje povinnost implementovat ustanovení úmluvy bez 

diskriminace z demonstrativně stanovených důvodů, mimo jiné pohlaví i genderu.  

Členským státům je stanovena i povinnost k prosazování změn vzorců chování žen a mužů 

za účelem vymýcení předsudků založených na ideji méněcennosti žen nebo stereotypech o mužích 

a ženách.119 Některé stereotypy totiž vedou k nežádoucímu nebo škodlivému chování, a přispívají 

tak k tomu, že násilí páchané na ženách se jeví jako omluvitelné.120 

Další články úmluvy se zabývají např. zvyšováním obecného povědomí o násilí, školeními 

odborníků, ochranou obětí, postihem trestných činů atd. Čl. 40 pak definuje sexuální obtěžování, 

kdy za něj považuje „jakákoli formu nežádoucího verbálního, neverbálního či fyzického projevu 

sexuální povahy, s cílem či následkem porušení důstojnosti druhé osoby, obzvláště pokud toto 

chování vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující či urážlivé prostředí“. Smluvním 

stranám je stanovena povinnost přijmout nezbytná opatření, aby takovéto chování podléhalo 

trestním nebo jiným právním sankcím. 

Součástí kontrolního mechanismu je Expertní skupina pro boj proti násilí na ženách  

a domácímu násilí (GREVIO), která dohlíží na provádění Istanbulské úmluvy. Smluvní státy mají 

povinnost předkládat generálnímu tajemníkovi Rady Evropy zprávu k posouzení skupinou 

GREVIO. Následně GREVIO projedná zprávu se zástupci smluvní strany. Na základě veškerých 

 
118 Čl. 3 Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ze dne 11. 5. 2011. 
119 Tamtéž, Čl. 12. 
120 Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva): Otázky a 

odpovědi. 2019. (cit. 26. 6. 2020). Rada Evropy. Zdroj dostupný online: https://rm.coe.int/istanbul-convention-

questions-and-answers-czech/168094484f. 

https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-czech/168094484f
https://rm.coe.int/istanbul-convention-questions-and-answers-czech/168094484f
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obdržených informací a připomínek smluvních stran schválí GREVIO svou zprávu a případně 

schválí pro daný stát doporučení.121 

Česká republika Istanbulskou úmluvu v roce 2016 podepsala, zatím ji však 

neratifikovala.122 U české veřejnosti vzbudila informace o plánované ratifikaci Istanbulské úmluvy 

z velké části negativní ohlasy. Jedná se např. o obavy ohledně přístupu zohledňujícího rovnost 

pohlaví zakotvený v čl. 6., tj. aby nebyla zavedena „genderová ideologie“ či potírání biologických 

rozdílů mezi ženami a muži. Smyslem tohoto ustanovení však není odstraňování biologických 

rozdílů mezi ženami a muži, ale zohledňování biologických a sociálních specifik mužů i žen.123 

Pokud jde o problematická místa úmluvy z hlediska ČR, teoreticky by sem mohla patřit 

povinnost oznamování násilných činů členy některých profesí, což by mohlo znamenat prolomení 

mlčenlivosti u advokátů. Nejedná se však o všechny regulované profese. ČR by tedy mohla 

specifikovat, že by se to týkalo pouze některých profesí, při kterých dochází se styku s obětmi 

násilí (např. lékaři, učitelé), avšak na advokáty by se tato povinnost nevztahovala (nebo by alespoň 

nešlo o udávání pachatelů jakožto klientů advokátů). Dále je možné k některým ustanovením 

případně uplatnit výhradu, takže by pro ČR neplatila.124 

  

4.3.5. Doporučení Výboru ministrů CM/Rec(2019)1 o prevenci a potírání sexismu 

Rozhodovacím orgánem Rady Evropy je Výbor ministrů, který vydává, mimo jiné, 

doporučení vládám členských států, vážící se k různým otázkám. Jedním z těchto doporučení je  

i Doporučení o prevenci a potírání sexismu, které bylo přijato dne 27. 3. 2019. Tento dokument 

vznikl v návaznosti na celosvětovou kampaň #MeToo z roku 2017, jež upozornila na 

všudypřítomnost sexismu a potřebu účinnějších mechanismů k jeho eliminaci. Cílem dokumentu 

je objasnit, co sexismus představuje a stanovit konkrétní způsoby, jakými lze tento problém řešit. 

V úvodu doporučení se konstatuje, že diskriminace z důvodu pohlaví nebo genderu 

představuje porušení lidských práv. Sexismus je dlouhodobě ve společnosti přítomný a podobně 

 
121 Čl. 68 Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ze dne 11. 5. 2011. 
122 Chart of signatures and ratifications of Treaty 210. Council of Europe. (cit. 26. 6. 2020).  Zdroj dostupný online: 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures. 
123 Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Shrnutí Rozboru naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a 

potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulské úmluvy) ve vybraných státech Rady Evropy. 2019. (cit. 

26. 6. 2020). Zdroj dostupný online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-

muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf. 
124 ŠTURMA, Pavel. Několik poznámek k otázce ratifikace Istanbulské úmluvy. In: ŠTURMA, Pavel, LIPOVSKÝ, 

Milan a kol. Ochrana žen a dětí v mezinárodním právu. Praha: PF UK, 2020, str. 55. ISBN 978-80-7630-002-6. 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktuality/Shrnuti---FINAL-02-08-2019.pdf
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jako Istanbulská úmluva i doporučení poukazuje na roli genderových stereotypů, když shrnuje, že 

tyto vedou k sexistickým činům.125              

V doporučení jsou pro státy uvedeny tři konkrétní aktivity: 1. přijetí opatření k prevenci  

a potírání sexismu, 2. monitorování pokroku v této oblasti a 3. zajištění překladu a distribuce 

doporučení příslušným orgánům. 

Součástí doporučení je dále dodatek, který obsahuje první mezinárodněprávní definici 

sexismu.126 Pod tuto širokou definici lze zahrnout akty každodenního sexistického jednání měkčí 

formy, jako jsou vtipy a poznámky. Jak je však v textu dokumentu konstatováno, i tyto akty 

přispívají k prostředí, kde jsou ženy ponižovány, jejich sebevědomí je snižováno, v důsledku čehož 

může docházet k omezování jejich kariérních možností. Sexismus dále může mít i tvrdší formu, 

kdy sexistické nenávistné výroky mohou podněcovat k násilí, jež může mít na následek i smrt. 

Doporučení se specificky zabývá i sexismem na pracovišti. Mezi výčtem různých forem 

lze nalézt i hanlivé poznámky, žerty, neopodstatněné komentování oblečení a vzhledu, nebo 

maskulinní praktiky upřednostňující muže, jež mohou vést k narušení rovnosti a důstojnosti 

v práci. Sexistické stereotypy často utvrzují v přesvědčení, že ženy jsou vzhledem ke své mateřské 

roli méně spolehlivé zaměstnankyně, nebo pokud naopak zaměstnankyně nejsou s dětmi doma, 

mohou se vůči nim objevit nepřátelské tendence, které tyto ženy v důsledku opět vyčleňují 

z příležitostí ke kariérnímu postupu. Členské státy mají v tomto kontextu zvážit následující 

opatření: 1. přezkoumat pracovněprávní předpisy s cílem zakázat sexistické jednání na pracovišti, 

2. ve veřejném i soukromém sektoru podporovat přezkum pravidel za účelem přijetí vhodných 

kodexů chování, včetně řešení stížností na sexistické jednání, 3. podporovat nezávislé profese, 

profesní organizace a odborové svazy, aby přistoupily k boji proti sexismu, 4. navrhnout  

a zpřístupnit nástroje na boj proti sexismu (např. legislativa a osvědčené postupy), 5. požadovat 

závazek nejvyšší úrovně k prosazování institucionální kultury, která odmítá sexismus na pracovišti 

(zavedením politiky rovnosti, zvýšením počtu žen v řídících pozicích, kampaněmi o sexismu 

 
125 Doporučení CM/Rec (2019)1 přijaté Výborem ministrů dne 27. března 2019 na 1 342. zasedání náměstků ministrů, 

o prevenci a potírání sexismu. 
126 Jedná se o: „jakýkoli čin, gesto, vizuální vyjádření, ústní nebo psané slovní vyjádření, praktiku nebo chování 

založené na myšlence, že osoba nebo skupina osob má z důvodu svého pohlaví podřadné postavení, vyskytující 

se ve veřejné nebo soukromé sféře, ať už on-line nebo off-line, jejichž účelem nebo výsledkem je: i. porušování 

přirozené důstojnosti nebo práv osoby nebo skupiny osob; nebo ii. fyzická, sexuální, psychická nebo sociálně-

ekonomická újma nebo utrpení osoby nebo skupiny osob; iii. vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, 

degradujícího, ponižujícího nebo urážlivého prostředí; nebo iv. vytvoření překážky pro autonomii a plnou 

realizaci lidských práv ze strany osoby nebo skupiny osob; nebo v. zachování a posilování genderových 

stereotypů.“ 
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apod.) a 6. požadovat závazek nejvyšší úrovně k prosazování informovanosti a prevence  

a přijmout opatření na ochranu pracovníků.127 

Závěrem doporučení žádá členské státy, aby monitorovaly pokrok v oblasti jeho provádění 

a informovaly o něm příslušný řídící výbor. 

 

4.3.6. Strategie pro rovnost žen a mužů 2018-2023 (Gender Equality Strategy 2018-2023) 

Dalším významným dokumentem přijatým Výborem ministrů Rady Evropy je Strategie 

pro rovnost žen a mužů na roky 2018-2023 ze dne 7. března 2018. Strategie vytyčuje cíle a priority 

Rady Evropy na období do roku 2023 a navazuje na předchozí strategii, jakož i na acquis Rady 

Evropy týkající se genderové rovnosti.  

V dokumentu se uvádí, že ženy ale také muži jsou často obětmi diskriminace na základě 

více důvodů. Tato strategie proto upozorňuje na intersekcionalitu, kterou vnímá jako průřezovou 

oblast u všech svých hlavních cílů.128  

Strategie dále považuje za důležité nastolení genderové rovnosti de facto, posílení 

postavení žen eliminací sexismu a genderových stereotypů. Materiální rovnost také požaduje 

změnu mužských a ženských zažitých rolí a rovné sdílení péče o domácnost a její členy.129  

V dalším textu se strategie zabývá svými 6 strategickými oblastmi. Jedná se o: 1. prevenci 

a boj proti genderovým stereotypům a sexismu, 2. prevenci a boj proti násilí na ženách a domácímu 

násilí, 3. zajištění rovného přístupu žen ke spravedlnosti, 4. dosažení vyrovnané účasti žen a mužů 

na politických a veřejných rozhodovacích procesech, 5. ochranu práv migrantek, běženkyň  

a žadatelek o azyl a 6. dosažení genderového mainstreamingu ve všech politikách.130 

Pokud se jedná o genderové stereotypy, mohou dle strategie představovat vážnou překážku 

v dosažení genderové rovnosti, protože mohou bránit plnému využití potenciálu žen a mužů 

v pracovní oblasti. Jak je v dokumentu dále poznamenáno, horizontální segregace žen na 

pracovním trhu je zřejmá u některých povolání nebo v celých ekonomických odvětvích. Jedná se 

například o vědu, oblast technologií nebo stavebnictví, kde působí hlavně muži. Volby žen ohledně 

povolání však lze ovlivnit např. prostřednictvím legislativních opatření, jako je otcovská dovolená, 

kdy představení otců jakožto pečovatelů může tyto volby změnit. Dále, co se týče vertikální 

segregace na trhu práce, dochází k ní také z velké části kvůli nerovnoměrně rozdělené péči  

o domácnost a její členy a genderovým stereotypům. Zlepšení situace dle strategie vyžaduje přijetí 

 
127 Bod II.D Doporučení CM/Rec(2019)1 přijatého Výborem ministrů dne 27. března 2019 na 1 342. zasedání 

náměstků ministrů, o prevenci a potírání sexismu. 
128 Bod 21 Strategie pro rovnost žen a mužů 2018-2023 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. března 2018. 
129 Tamtéž, bod 26. 
130 Tamtéž, bod 25. 
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opatření podporujících rovné příležitosti, stejný plat za práci stejné hodnoty, zrušení diskriminační 

právní úpravy a ekonomických opatření, která nepodporují návrat žen do práce, placenou 

mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou, kvalitní a finančně dostupnou péči o děti, a také 

změnu v pracovním prostředí ovládaném zejména muži.131 

Rady Evropy bude usilovat o vymýcení předsudků a stereotypů, a to také podporou 

členských států v implementaci relevantních nástrojů (např. Istanbulské úmluvy), šířením 

osvědčených postupů ohledně vymýcení stereotypů ve vzdělávání, práci a rodinném životě, 

podporou sbírání dat týkajících se genderových stereotypů, sexismu a diskriminace založené na 

pohlaví, monitorováním a analýzou sexistického „hate speech“, podporou ekonomické 

nezávislosti žen i mužů, odstraňováním překážek bránícím účasti žen na pracovním trhu  

a podporou mužů v zapojení se do péče o rodinu a domácnost.132  

 

4.4. Právní úprava Evropské unie a vybraná judikatura ESD/SDEU 

Na základě Smlouvy o zřízení Evropského společenství uhlí a ocele z roku 1951, Smlouvy 

o zřízení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 a Smlouvy o vytvoření Evropského 

společenství pro atomovou energii z roku 1957 došlo k sbližování západoevropských 

ekonomik.133 Tím byly položeny základy současné Evropské unie. 

EU je mezinárodní organizací s nadstátními prvky, které omezují výkon suverenity jejich 

členských států mnohem více než u jiných mezinárodních organizací.134Evropské právo je pak 

považováno za specifickou část mezinárodního práva, kde se vyskytují stále silnější federativní 

prvky.135 

Právo Evropské unie významným způsobem ovlivnilo rovnost žen a mužů v Evropě, a to 

nejen prostřednictvím primárního práva, ale i přijímáním směrnic a rozhodovací činností SDEU. 

 

4.4.1. Primární právo  

Pokud se jedná o Smlouvu o Evropské unii, základ pro antidiskriminační úpravu je obsažen 

v čl. 2, který stanovuje, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, 

demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv s tím, že tyto hodnoty jsou 

 
131 Bod 42 a 43 Strategie pro rovnost žen a mužů 2018-2023 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. března 

2018. 
132 Bod 45 Strategie pro rovnost žen a mužů 2018-2023 přijaté Výborem ministrů Rady Evropy dne 7. března 2018. 
133 ČEPELKA, Čestmír, ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, str. 334. 

ISBN 978-80-7400-721-7. 
134 POTOČNÝ, Miroslav, ONDŘEJ Jan. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, 

str. 330. ISBN 978-80-7400-398-1. 
135 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, str. 132. ISBN 978-80-7380-652-1. 
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členským státům společné ve společnosti, která se vyznačuje, mimo jiné, nepřípustností 

diskriminace a rovností mužů a žen. Dále se jedná o čl. 3 bod 3, kde stojí, že Unie bojuje proti 

diskriminaci a podporuje rovnost žen a mužů. 

Smlouva o fungování Evropské unie v čl. 8 uvádí, že „při všech svých činnostech usiluje 

Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“, v čl. 10 pak, že „při 

vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv 

diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.“ V článku 19 odst. 1 je stanoven zvláštní 

legislativní postup, kterým se v rámci EU přijímají vhodná opatření v boji proti diskriminaci. 

Posledním významným článkem týkajícím se diskriminace a rovného postavení žen a mužů 

v rámci SFEU je článek 157, který upravuje povinnost členských států EU zajistit uplatnění stejné 

odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Odměnou se dle odst. 2 přitom rozumí 

„obvyklá základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo 

nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním“. 

Zároveň je zde stanovena legislativní procedura-řádný legislativní postup k „přijímání opatření  

k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce  

a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.“136 Evropský 

soudní dvůr k tomuto článku (bývalý článek 141 Smlouvy o ES) uvedl, že se jedná o vyjádření 

základního lidského práva. ESD mu kromě toho přiznal přímý účinek (např. ve věci Defrenne), na 

základě kterého se může občan EU dovolávat tohoto článku přímo, pokud ho daný členský stát 

neprovedl (nebo provedl nedostatečně).137 

Dalším pramenem primárního práva EU je Listina základních práv Evropské unie. 

Důvodem jejího vzniku byla potřeba zakotvit na jednom místě všechna práva jedince vzniklá 

v různou dobu a v různé formě. Listina zahrnuje práva vzešlá z rozhodovací praxe SDEU, práva 

zakotvená v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a další práva a zásady 

plynoucí ze společných ústavních tradic zemí EU a z mezinárodního práva.138 

Článek 21 Listiny stanovuje obecný zákaz diskriminace mimo jiné z důvodu pohlaví. 

Specificky rovností mužů a žen se pak zabývá čl. 23, který stanovuje, že tato „musí být zajištěna 

ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny za práci“. Zároveň je zde vyhrazen prostor 

 
136 Čl. 157 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (konsolidovaného změní) ze dne 26. 10. 2012. 
137 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 66, 70. ISBN 978-80-7400-343-1. 
138 European Commision. Why do we need the Charter? The Charter of Fundamental Rights, what it covers and how 

it relates to the European Convention of Human Rights. (cit. 6. 8. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-

fundamental-rights/why-do-we-need-charter_en. 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/why-do-we-need-charter_en
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pro přijímání pozitivních opatření ve prospěch méně zastoupeného pohlaví.139 Listina také uznává 

právo na ochranu před propuštěním z důvodu mateřství, na placenou mateřskou i rodičovskou 

dovolenou140, a na přístup k dávkám sociálního zabezpečení v mateřství141.  

 

4.4.2. Sekundární právo 

Úprava rovného postavení žen a mužů a zákazu diskriminace je v rámci sekundárního 

práva řešena zejména prostřednictvím směrnic, které jsou pro členské státy závazné co do 

výsledku, jehož má být dosaženo. Pokud členský stát EU poskytuje osobám vyšší ochranu, než 

vyžadují tyto směrnice, nesmí být implementace směrnice důvodem pro její snížení. 

 

4.4.2.1. Směrnice 75/117/EHS 

Mezi směrnice přímo řešící zákaz diskriminace na základě pohlaví lze zařadit již neplatnou 

směrnici Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy. V čl. 1 je definováno, 

co se rozumí zásadou stejné odměny dle čl. 119 Smlouvy (nyní čl. 157 SFEU).142 Dále jsou zde 

stanoveny povinnosti pro členské státy: přijmout opatření pro zaměstnance, kteří se cítí poškozeni 

neuplatněním této zásady, domáhat se svých práv soudní cestou (čl. 2), odstranit diskriminaci 

z právních předpisů (čl. 3), přijmout opatření k zajištění uplatnění zásady stejné odměny (čl. 6), 

nebo přijmout opatření na ochranu zaměstnanců proti propuštění, pokud podali stížnost v podniku 

nebo vedou soudní řízení týkající se porušení zásady stejné odměny (čl. 5). Tato směrnice byla 

později zrušena a nahrazena směrnicí 2006/54/ES. 

 

4.4.2.2. Směrnice 76/207/EHS 

Dále se jedná o Směrnici Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání  

a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. Cílem této směrnice bylo zavést zásadu rovného 

zacházení pro muže a ženy v daných oblastech, tj. vyloučit jakoukoli diskriminaci na základě 

pohlaví. Státy měly povinnost přijmout opatření, které zruší předpisy odporující zásadě rovného 

zacházení a kolektivní smlouvy a individuální pracovní smlouvy odporující této zásadě měly být 

změněny nebo zrušeny a mělo dojít i k přezkumu všech předpisů, které nejsou v souladu se 

 
139 Čl. 23 Listiny základních práv Evropské unie ze dne 7. 12. 2000. 
140 Tamtéž, Čl. 33 bod 2. 
141 Tamtéž, Čl. 34 bod 1. 
142„Zásadou stejné odměny se rozumí pro stejnou práci nebo pro práci, které je přiznána stejná hodnota, odstranění 

veškeré diskriminace na základě pohlaví ve všech hlediscích a podmínkách odměňování.“ 
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zásadou rovného zacházení a které byly původně určeny k ochraně a nejsou již opodstatněné.143 

Tato směrnice byla novelizována Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 

23. září 2002, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání 

a o pracovní podmínky. Novelizací byly do směrnice vloženy definice přímé a nepřímé 

diskriminace, obtěžování a sexuálního obtěžování a došlo také k rozšíření oblastí na které směrnice 

dopadá o oblast samostatně výdělečné činnosti. Tato novela také určila členským státům aktivnější 

roli, pokud jde o naplňování zásady rovného zacházení a stanovila povinnost určit subjekt 

pověřený prosazováním rovného zacházení.144 Směrnice 76/207/EHS byla také v roce 2009 

zrušena směrnicí 2006/54/ES. 

 

4.4.2.3. Směrnice 97/80/ES 

15. 12. 1997 byla přijata směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech 

diskriminace na základě pohlaví. Tato směrnice zavádí přesun důkazního břemena v situaci, kdy 

se určitá osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení. Žalovaný musí v tomto 

případě prokázat, že se nejedná o porušení zásady rovného zacházení s tím, že žalobce pouze 

předloží skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k diskriminaci.145 Směrnice také v návaznosti na 

judikaturu ESD obsahuje definici nepřímé diskriminace. Stejně jako předchozí, i tato směrnice 

byla zrušena a nahrazena směrnicí 2006/54/ES. 

 

4.4.2.4. Směrnice 2006/54/ES 

K přijetí 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 došlo sloučením hlavních předpisů v dané oblasti za účelem jejich sjednocení a větší 

srozumitelnosti. Zároveň byly do směrnice implementovány nové prvky plynoucí z judikatury 

SDEU.146 

Mezi hlavní body, které byly brány v úvahu při přípravě směrnice lze zařadit: 1. shledání 

Soudního dvoru, že zásada rovného zacházení mezi ženami a muži se vztahuje i na diskriminaci 

plynoucí ze změny pohlaví osoby, 2. obtěžování a sexuální obtěžování jakožto forma diskriminace 

 
143 Čl. 3 Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, 

pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky. 
144 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007, 

str. 131-132. ISBN 978-80-7179-584-1. 
145 Čl. 4 Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě 

pohlaví. 
146 Odst. 1 preambule 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. 
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je zakázána i pokud jde o přístup k zaměstnání, postup v zaměstnání a odborné vzdělávání, 3. mělo 

by být určeno (dle povahy práce, odborného vzdělávání, pracovních podmínek apod.), zda lze 

situaci pracovníků považovat za srovnatelnou, a to za účelem ověření, zda se jedná o stejnou nebo 

rovnocennou práci, 4. zásada stejné odměny se nemusí výlučně vztahovat na muže a ženy pracující 

pro stejného zaměstnavatele, 5. nepříznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím  

a mateřstvím je diskriminací na základě pohlaví.147 

Co se týče věcné působnosti, dle článku 1 se směrnice týká rovného zacházení, pokud jde 

1. o přístup k zaměstnání (včetně postupu v zaměstnání) a k odbornému vzdělávání, 2. o pracovní 

podmínky (včetně odměny) a 3. o systémy sociálního zabezpečení pracovníků.  

V článku 4 je stanoven zákaz přímé i nepřímé diskriminace v případě stejné práce nebo 

práce stejné hodnoty beroucí v potaz všechna hlediska a podmínky odměňování.   

Směrnice také uznává roli sociálních partnerů na poli rovnosti a nediskriminace, když 

členským státům stanovuje povinnost přijmout opatření na podporu sociálního dialogu s cílem 

posilovat rovné zacházení. Může se jednat o sledování praxe na pracovišti, kolektivních smluv, 

pracovních řádů nebo o výměnu osvědčených postupů. Členské státy mají také motivovat sociální 

partnery, aby podporovali rovnost mužů a žen na pracovišti, pružnou pracovní dobu za účelem 

sladění práce a rodiny a uzavírali dohody upravující pravidla proti diskriminaci spadající do 

působnosti kolektivního vyjednávání. Zaměstnavatelé by měli informovat zaměstnance nebo jejich 

zástupce o opatřeních na podporu rovného zacházení.148  

Komise v březnu 2020 zveřejnila hodnocení Akčního plánu EU na období 2017-2019 

nazvaného Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů. Hodnocení zahrnuje i prosazování 

směrnice 2006/54/ES, a to také v souvislosti s přijetím Doporučení komise o posílení zásady 

rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti v roce 2014. Členské státy měly 

dle tohoto doporučení zavést opatření na podporu transparentnosti v odměňování.149 Dle 

hodnocení Akčního plánu 13 států, mezi nimiž je i ČR, nepřijalo žádná opatření na podporu 

transparentnosti odměňování. Nedostatek transparentnosti však způsobuje, že se diskriminaci 

v odměňování nedaří odhalit. Dle hodnocení je nezávazná forma doporučení nedostatečným 

 
147 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 126-

127. ISBN 978-80-7380-277-6. 
148 Čl. 21 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. 
149 Doporučení Komise ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím 

transparentnosti (2014/124/EU). 
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prostředkem k zavedení transparentnosti a posílení směrnice 2006/54/ES, a proto Komise 

připravila přepracovanou verzi směrnice.150 

 

4.4.2.5. Směrnice 97/81/ES 

Sociální partneři na evropské úrovni jsou oprávněni, mimo jiné, uzavírat rámcové dohody 

na základě čl. 154 a 155 SFEU. Rámcové dohody mohou být implementovány buď dle zvyklostí 

sociálních partnerů a členských států nebo v záležitostech týkajících se čl. 153 SFEU rozhodnutím 

Rady na návrh Komise. Jednou z takovýchto směrnic je i Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. 

prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi 

UNICE, CEEP a EKOS.  

Rámcová dohoda jakožto příloha směrnice si za cíl klade odstranění diskriminace 

zaměstnanců na částečný úvazek, usnadnění rozvoje částečných úvazků a zvýšení jejich kvality.151 

Vychází přitom z faktu, že většina zaměstnanců na částečný úvazek jsou ženy.  

Pokud jde o částečný úvazek, může to být praktický nástroj ke slaďování rodinného  

a pracovního života, avšak osoby, jež ho využívají mohou být znevýhodněny jednak nižší odměnou 

a jednak nižším důchodem a mohou mít i nižší společenské postavení, jakož i omezený kariérní 

rozvoj.152 

Stěžejním bodem směrnice je ustanovení 4 její přílohy stanovující zákaz diskriminace, 

pokud jde o pracovní podmínky, kdy se zaměstnanci na částečný úvazek nesmí být zacházeno 

méně příznivě než se zaměstnanci na plný úvazek pouze proto, že pracují na částečný úvazek, 

pokud nejsou přítomné objektivní důvody.  

Směrnice má také ulehčovat využívání částečných úvazků na dobrovolné bázi, kdy by mělo 

být možné organizovat si pracovní čas flexibilně, v souladu s potřebami zaměstnanců  

i zaměstnavatelů. 

 

4.4.2.6. Směrnice 2010/41/EU 

Další směrnicí, kterou je potřeba zmínit je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy 

samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS. Tato směrnice ruší  

 
150 Legislative train schedule. A new push for european democracy. Binding pay transparency measures/after 2020-

09. (cit.11. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-

for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures.  
151 Bod 1 přílohy ke Směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním 

úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. 
152 KOLDINSKÁ, Kristina a kol. Sociální práva v Evropě. Praha: Auditorium, 2020, str. 243-244. ISBN 978-80-

87284-81-0. 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-binding-pay-transparency-measures
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a nahrazuje předchozí úpravu obsaženou ve směrnici z roku 1986, neboť předmětná směrnice 

nebyla dostatečně účinná, protože k diskriminaci žen docházelo i mimo práci za mzdu.153 

Předmětem směrnice je proto stanovení rámce, „na jehož základě má být v členských státech 

zavedena zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří vykonávají samostatnou výdělečnou 

činnost nebo kteří přispívají k výkonu této činnosti, v záležitostech, na které se nevztahují směrnice 

2006/54/ES a 79/7/EHS.“154 Směrnice má široký personální záběr, protože se vztahuje nejen na 

osoby přímo výdělečně činné, ale také na jejich manžele nebo manželky (příp. životní partnery 

nebo partnerky), jestliže se podílejí na činnosti osoby samostatně výdělečně činné, avšak sami 

nejsou společníky v podnikání ani zaměstnanci.155  

Zásada rovného zacházení je ve směrnici definována tak, „že ve veřejném nebo soukromém 

sektoru nedochází ani přímo, ani nepřímo k žádné diskriminaci na základě pohlaví, například 

pokud jde o založení, vybavení nebo rozšíření podniku nebo zahájení nebo rozšíření jakékoli jiné 

formy samostatné výdělečné činnosti“.156 

Směrnice posiluje ochranu žen-matek, když obsahuje i ustanovení týkající se dávek 

v mateřství pro samostatně výdělečně činné ženy a manželky nebo životné partnerky osob 

samostatně výdělečně činných (dle čl. 2 směrnice), které jim mají umožnit přerušení práce alespoň 

na 14 týdnů, přičemž je na členských státech stanovit, zda jsou peněžité dávky poskytovány 

povinně nebo dobrovolně.157 Je zde  stanovena také povinnost členských států přijmout opatření, 

aby orgány pro rovné zacházení (dle směrnice 2006/54/ES) mohly podporovat, analyzovat  

a sledovat, jak je zásada rovného zacházení plněna dle této směrnice.158 

 

4.4.2.7. Směrnice 79/7/EHS 

Na rozdíl od směrnice 2006/54/ES, která se, mimo jiné, týká systémů sociálního 

zabezpečení pracovníků, a která zrušila a nahradila související směrnici 86/378/EHS, se Směrnice 

Rady ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 

v oblasti sociálního zabezpečení vztahuje na zákonné systémy sociálního zabezpečení. Jejím cílem 

je zavést zásadu rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení, přičemž se 

vztahuje na právní úpravu zajišťující ochranu pro případ nemoci, invalidity, stáří, pracovních úrazů 

a nemocí z povolání a nezaměstnanosti. Směrnice se týká jak pracujících osob, tak i osob, jejichž 

 
153 Bod 1 Preambule Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS. 
154 Tamtéž, Čl. 1. 
155 Tamtéž, Čl. 2. 
156 Tamtéž, Čl. 4. 
157 Tamtéž, Čl. 8. 
158 Tamtéž, Čl. 11. 
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pracovní činnost je přerušena z důvodu nemoci, úrazu, nedobrovolné nezaměstnanosti a dále se 

týká uchazečů o zaměstnání, důchodců a invalidních pracovníků. 

Zásada rovného zacházení dle čl. 4 znamená vyloučení diskriminace na základě pohlaví, 

zejména pokud jde o působnost systémů a podmínek přístupu k nim, povinnosti přispívat  

a výpočtu výše příspěvků a výpočtu dávek, na které vzniká nárok s ohledem na manželku/manžela 

nebo vyživovanou osobu. Výjimka stanovená v odst. 2 čl. 4 pak uvádí, že tato směrnice se 

výslovně nevztahuje na opatření na ochranu žen z důvodu mateřství.  

 

4.4.2.8. Směrnice 92/85/EHS 

Dne 19. října 1992 byla přijata Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu 

nebo kojících zaměstnankyň. Jedná se o jakýsi minimální standard ochrany výše uvedené skupiny 

žen, přičemž v průběhu let došlo ke snaze o jeho zvýšení (např. prodloužení mateřské dovolené), 

avšak členské státy EU se na žádné zásadnější změně neshodly.159    

Těhotné a kojící zaměstnankyně a zaměstnankyně krátce po porodu mají být dle směrnice 

chráněny před riziky (chemickými, fyzikálními a biologických činiteli a průmyslovými postupy) 

pro jejich zdraví vyjmenovanými v přílohách k této směrnici. Pokud zaměstnavatel zjistí, že 

taková žena je vystavena bezpečnostnímu riziku nebo riziku pro její zdraví, musí sám přijmout 

nezbytná opatření; pokud nejsou tato proveditelná, musí zaměstnankyni převést na jiné místo  

a není-li toto možné, musí být zaměstnankyni přiznáno volno.160 Další ochranné opatření spočívá 

v možnosti nevykonávat noční práce, je-li to v konkrétním případě nezbytné.161 

Stěžejním ustanovením je čl. 8 představující nárok na mateřskou dovolenou minimálně 

v trvání 14 týdnů, přičemž čerpání 2 týdnů před porodem nebo po porodu je povinné. Ženy mají 

dle směrnice nárok na odměnu za práci nebo odpovídající dávku. 

Těhotné, kojící ženy a ženy krátce po porodu jsou dále chráněny před výpovědí, a to od 

počátku těhotenství až do konce mateřské dovolené (kromě výjimečných případů nesouvisejících 

s jejich stavem).162 

 
159 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro 

zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 

kojících zaměstnankyň ze dne 3. 10. 2008 (2008/0193 (COD)). 
160 Čl. 5 Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň (desátá 

směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS). 
161 Tamtéž, Čl. 7. 
162 Tamtéž, Čl. 10. 
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Článek 12 stanoví členským státům povinnost přijmout opatření, která umožní 

zaměstnankyním uplatnit svá práva z této směrnice soudní (nebo jinou obvyklou) cestou. 

 

4.4.2.9. Směrnice 2010/18/EU 

Další směrnicí, která byla přijata na základě rámcové dohody sociálních partnerů je 

Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda 

o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME (dnešní 

SMEunited), CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES. Tato rámcová dohoda tedy zrušila  

a nahradila předchozí rámcovou dohodu o rodičovské dovolené z roku 1995, která sice zajistila 

základ pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem v členských státech a byla důležitým 

prostředkem v pomoci pracujícím rodičům při dosahování lepšího slaďování práce a soukromí, 

evropští sociální partneři však dospěli k názoru, že musí být změněna, aby bylo možno lépe 

dosáhnout její cílů.163 

Účelem dohody je dle čl. 1 stanovení minimálních požadavků pro usnadnění pracovního  

a rodinného života rodičů s přihlédnutím k rozmanitosti uspořádání rodiny. Ustanovení dohody se 

přitom vztahují na všechny pracovníky, včetně těch pracujících na částečné úvazky, dobu určitou 

i na agenturní zaměstnance. Všem těmto pracovníkům dohoda přiznává rodičovskou dovolenou 

po dobu nejméně čtyř měsíců, přičemž alespoň jeden z těchto čtyř měsíců měl být nepřenosný.164 

Pokud se jedná o provedení dohody, je zde stanoven prostor pro členské státy nebo sociální 

partnery, kteří mohou rozhodnout o základním rozvržení rodičovské dovolené, zda je nutné pro 

vznik nároku odpracovat určitou dobu v trvání maximálně jednoho roku a mohou také určit 

podmínky, za jakých je možné odložit poskytnutí rodičovské dovolené z provozních důvodů.165 

Ustanovení 5 zabývající se nediskriminací přiznává zaměstnancům po skončení rodičovské 

dovolené právo vrátit se na stejné, nebo, pokud to není možné, na rovnocenné nebo podobné 

pracovní místo a dále stanovuje, že práva pracovníka, která měl na začátku rodičovské dovolené 

zůstávají po skončení rodičovské dovolené zachována. Státy nebo sociální partneři mají dále 

povinnost přijmout opatření chránící pracovníky před méně příznivým zacházením nebo 

propuštěním z důvodu žádosti o rodičovskou dovolenou nebo jejího čerpání. 

Podpořit sladění pracovního a rodinného života má pomoci ust. 6 dohody, dle kterého 

mohou pracovníci po návratu z rodičovské dovolené požádat o změnu délky pracovní doby nebo 

o její rozvržení. 

 
163 Bod 10 Preambule Revidované rámcové dohody o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi 

BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS ze dne 18. června 2009. 
164  Tamtéž, Ust. 2. 
165  Tamtéž, Ust. 3. 
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4.4.2.10. Směrnice (EU) 2019/1158 

Poslední vývoj v této oblasti vedl ke schválení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU, která má být implementována do 

2. srpna 2022 (kromě ustanovení o příspěvku na rodičovskou dovolenou, kde má k implementaci 

dojít až do 2. srpna 2024). Tato směrnice však na rozdíl od předchozích směrnic o rodičovské 

dovolené nevznikla na základě rámcové dohody sociálních partnerů, jelikož v této věci nebylo 

dohody mezi nimi dosaženo. 

Důvodem přijetí směrnice je přetrvávající nižší zaměstnanost žen a související menší podíl 

mužů vykonávající pečovatelské povinnosti. Směrnice vychází ze směrnice 2010/18/EU, ale 

značně ji modernizuje, když zavádí nová práva odpovídající současným potřebám rodin. 

Dokument dále uvádí, že častější využívání opatření ke slaďování pracovního a rodinného života 

ze strany otců vede ke skutečnosti, že ženy mohou méně pracovat v domácnosti a více se věnovat 

placenému zaměstnání. Rovnoměrné využívání rodičovské a pečovatelské dovolené však souvisí 

i s nabídkou cenově dostupné péče o děti a nabídkou služeb dlouhodobé péče. Směrnice také 

uznává přednosti částečných úvazků, které umožnují mnoha ženám skloubit pracovní a soukromý 

život, na druhé straně však konstatuje, že pokud je tato úprava pracovní doby využívána po 

dlouhou dobu, může vést k nižším nebo neexistujícím nárokům na důchod.166 

 Směrnice v úvodu odkazuje, mimo jiné, na Evropský pilíř sociálních práv z roku 2017, 

který obsahuje 20 základních zásad, jež mají občanům zajistit nová a účinnější práva. Konkrétně 

se jedná o zásadu č. 2 s názvem Rovnost mužů a žen a zásadu č. 9 s názvem Rovnováha mezi 

pracovním a soukromým životem.167 

 Čl. 1 směrnice stanovuje její účel, tedy dosažení rovnosti příležitostí mezi ženami a muži 

na trhu práce prostřednictvím efektivnějšího slaďování jejich pracovního a rodinného života. 

Směrnice se, na rozdíl od předchozí úpravy, zabývá nejen rodičovskou, ale i otcovskou a v rámci 

práva EU novinkou – pečovatelskou dovolenou168.  

Pokud jde o otcovskou dovolenou, členské státy mají ve směrnici stanovenou povinnost 

přijmout opatření k jejímu zavedení pro otce nebo rovnocenné druhé rodiče (pokud je daný stát 

 
166 Rec. 11, 12, 35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze 

mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. 
167 Tamtéž, Rec. 9. 
168 Dle čl. 3 směrnice se jedná o „pracovní volno pro pracovníka, aby mohl poskytovat osobní péči nebo pomoc 

rodinnému příslušníku nebo osobě žijící s tímto pracovníkem ve společné domácnosti, kteří potřebují značnou 

péči nebo pomoc ze závažného zdravotního důvodu vymezeného každým členským státem“. 
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uznává) v délce deseti pracovních dnů. U rodičovské dovolené se jedná o individuální právo rodiče 

na alespoň čtyři měsíce jejího čerpání, a to tak, že 2 měsíce z toho mají být nepřenosné. 

Nepřenosná doba čerpání se tedy oproti minulé směrnice prodlužuje o jeden měsíc. V případě 

pečovatelské dovolené má jít alespoň o 5 dní v roce. Směrnice upravuje i náležící odměnu nebo 

příspěvek za čerpání rodičovské, otcovské nebo pečovatelské dovolené, přičemž s podrobnostmi 

odkazuje na úpravu v jednotlivých členských státech. Otcovská dovolená by měla být alespoň ve 

výši nemocenského.  

Ustanovení ohledně placení za nepřenosnou dobu rodičovské dovolené pak specifikuje, že 

by ji stát (nebo sociální partneři) měli nastavit tak, aby usnadnili její čerpání oběma rodiči.169 To 

znamená, že státy by ji měly nastavit tak, aby i muži, tj. ve většině případů osoby s hlavním 

příjmem v rodině, svého práva k čerpání rodičovské využívaly. Domnívám se, že to je i problém 

ČR, kdy otcové nečerpají rodičovskou dovolenou i z důvodu, že by klesla životní úroveň rodin. 

Aby se skutečně zvýšil počet otců čerpajících tuto dovolenou, muselo by, dle mého názoru dojít 

např. k situaci, kdy by bylo vysloveně nějaké časové období (anebo část příspěvku) vyhrazeno pro 

čerpání otci, přičemž by určitá část dovolené anebo příspěvku v případě jeho nevyčerpání 

přepadla. Příspěvek by zároveň musel být nastaven dostatečně velkoryse.  

Směrnice dále zavádí nový institut „pracovní volno z důvodu vyšší moci“, na jehož základě 

by měl mít pracovník nárok na volno z naléhavých rodinných důvodů jako jsou nemoc nebo úraz, 

pokud má být jeho okamžitá přítomnost nevyhnutelná.170 

Čl. 9 směrnice obsahuje ustanovení týkající se pružného uspořádání práce, o které mohou 

žádat rodiče malých dětí nebo pečující osoby. Další článek pak upravuje zachování práv 

zaměstnanců před čerpáním dovolené, jak stanovovala už předchozí směrnice 2010/18/EU. 

Směrnice upravuje i zákaz diskriminace pracovníka z důvodu žádosti o dovolenou nebo  

o pracovní volno a jeho čerpání, zakotvení ochrany před propuštěním a přechod důkazního 

břemene na zaměstnavatele, pokud zaměstnanec předloží soudu skutečnosti nasvědčující tomu, že 

k jeho propuštění došlo z důvodu žádosti o dovolenou nebo čerpání dovolené.171 

Co se týče implementace směrnice v ČR, v některých oblastech je již nyní zaměstnancům 

poskytnuta vyšší ochrana než ta, kterou přiznává směrnice, jiná ustanovení právního řádu však 

budou muset doznat změny. To se týká např. otcovské dovolené, která má být poskytována 

 
169 Čl. 4-6, 8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. 
170 Tamtéž, Čl. 7. 
171 Tamtéž, Čl. 11-12. 



 

49 

 

 

nejméně 10 pracovních dnů, nyní je však podpůrčí doba otcovské poporodní péče pouze jeden 

týden.172 

 

4.4.2.11. Návrh směrnice 2021/0050 (COD) 

Další dokument je sice pouhým návrhem směrnice, avšak vzhledem k jeho významu bych 

se u něj také přistavila. Jedná se o návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se 

posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci 

prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování (dále jen „směrnice  

o platové transparentnosti“). Tento návrh byl představen z důvodu přetrvávajících problémů 

týkajících se účinného provádění a prosazování zásady stejné odměny za stejnou nebo 

rovnocennou práci. Stávající právní rámec, tj. směrnice 2006/54/ES spolu s doporučením Komise 

o transparentnosti odměňování z roku 2014 se ukázal jako nedostatečný. Nedostatek 

transparentnosti ohledně úrovní odměňování totiž umožňuje diskriminaci v odměňování na 

základě pohlaví a předpojatost. Tyto jevy se také komplikovaně prokazují. Proto se Komise 

domnívá, že je třeba přijmout v této oblasti závazná opatření. 

Návrh směrnice stanovuje minimální požadavky pro posílení uplatňování zásady stejné 

odměny za stejnou nebo rovnocennou práci, zejména prostřednictvím transparentnosti 

odměňování a posílení mechanismů prosazování. Směrnice má dle návrhu dopadat na všechny 

pracovníky ve veřejném i soukromém sektoru, včetně pracovníků na částečný úvazek, na dobu 

určitou nebo osob v pracovním poměru s agenturou práce. 

Návrh se dále přímo v Čl. 3 směrnice vyjadřuje k vícenásobné diskriminaci, když uvádí, 

že diskriminace dle této směrnice zahrnuje i diskriminaci z důvodu pohlaví v kombinaci 

s jakýmkoli jiným diskriminačním důvodem dle směrnice 2000/43/ES a 2000/78/ES. Ustanovení 

týkající se vícenásobné diskriminace by se tak poprvé mohlo dostat přímo do vlastního textu 

směrnice EU. 

V čl. 4 návrhu je stanovena povinnost státu přijmout opatření, která mají zajistit, že 

zaměstnavatelé budou mít struktury odměňování garantující stejnou odměnu za stejnou nebo 

rovnocennou práci. Za tímto účelem mají být vytvořeny nástroje nebo metodiky pro posuzování  

a srovnávání hodnoty práce. Posuzování se přitom nemusí vztahovat pouze na pracovníky 

zaměstnané současně. Směrnice zároveň umožnuje použití hypotetické referenční osoby 

(komparátor), pokud není možné určit žádnou skutečnou referenční osobu. Toto ustanovení by 

 
172 HŮRKA, Petr a kol. Pracovní právo. 3. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, str. 317. ISBN 978-80-7380-825-9. 
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mohlo odstranit překážku pro oběti diskriminace hlavně v genderově segregovaných trzích práce, 

kde bývá nalezení referenční osoby problematické. 

Návrh také obsahuje právo uchazečů o práci získat od potencionálního zaměstnavatele 

informaci o počáteční úrovni odměny založené na genderově neutrálních kritériích, nebo o rozpětí 

odměny. Tato informace má být přitom zveřejněna v pracovním inzerátu, takže žadatel o práci by 

o ní nemusel žádat. Zároveň by uchazeč neměl být dotazován na svůj předchozí plat. Toto 

ustanovení by zase mělo zamezit udržování rozdílů v odměně mezi ženami a muži. 

Další významné opatření se nachází v čl. 6 návrhu, dle kterého by pracovníci měli mít 

snadný přístup ke kritériím stanovujícím úrovně odměňování a kariérní postup. Zaměstnanci by se 

také měli dostat k informacím o průměrných úrovních odměňování rozdělených dle pohlaví pro 

kategorii pracovníků, kteří vykonávají stejnou nebo rovnocennou práci jako oni. 

Dále návrh stanovuje povinnost zaměstnavatelů zveřejnit podrobné informace týkající se 

rozdílu v odměňování mezi ženami a muži, s tím, že pracovníci mohou požadovat dodatečné 

vysvětlení. Povinnost zveřejnění by se však vázala pouze na zaměstnavatele s nejméně 250 

zaměstnanci. Pokud se zjistí, že u zaměstnavatele jsou rozdíly v odměňování v nějaké z kategorií 

alespoň 5 % a pokud tento rozdíl nebyl dostatečně odůvodněn, má zaměstnavatel spolu se zástupci 

svých pracovníků provést společné posuzování odměňování. Pokud společné posouzení neumožní 

odůvodnit rozdíly v odměňování, jako důsledek má dojít k napravení situace, kdy bude zavedeno 

genderově neutrální hodnocení a klasifikace práce zajištující vyloučení diskriminace. Sankcí za 

porušení povinností zaměstnavatelů by byly zejména pokuty. 

Návrh rovněž akcentuje důležitost sociálního dialogu v čl. 11, kdy mají členské státy 

projednat tuto směrnici se sociálními partnery. Úloha sociálních partnerů může být totiž důležitá, 

pokud jde o navrhování způsobu, jakým jsou opatření týkající se transparentnosti odměňování 

prováděna. 

Dokument se zabývá i přenesením důkazního břemene, přičemž stanovuje, že pokud 

zaměstnavatel nedodržel některou s povinností týkající se transparentnosti odměňování, je na něm 

dokázat, že nedošlo k diskriminaci. Výhodu v případě pochybností má mít žalobce. Posílit 

postavení zaměstnanců by mělo i ustanovení zakotvující, aby soudní výlohy žalovaného, v případě 

jeho úspěchu v řízení, žalobce nehradil, ledaže by byla žaloba podána ve zlé víře. Součástí návrhu 

je i možnost, aby sdružení, subjekty pro rovné zacházení, zástupci zaměstnanců a jiné právní 

subjekty měly možnost jednat jménem pracovníka v soudních a správních řízeních, a to včetně 

kolektivních žalob. 

Výsledná podoba návrhu bude záviset od vyjednávání v Radě a Parlamentu. Domnívám se 

však, že ustanovení současného návrhu směrnice týkající se povinností pro zaměstnavatele, 
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přiměřených sankcí, přenesení důkazního břemene i neplacení soudních poplatků zaměstnancem 

mají potenciál nastavit systém, kde dojde k snížení rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. 

 

4.4.2.12. Nařízení (ES) č. 1922/2006 

Nakonec je vhodné v této kapitole kromě směrnic zmínit také jedno nařízení.  Jedná se  

o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení 

Evropského institutu pro rovnost žen a mužů, kterým byla zřízena evropská agentura s tímto 

názvem známá pod zkratkou EIGE se sídlem ve Vilniusu. Dle nařízení je cílem EIGE prosazovat 

rovnost žen a mužů, včetně začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do všech politik, boj proti 

diskriminaci na základě pohlaví a zvyšování informovanosti v této oblasti.173 

EIGE především shromažďuje, analyzuje a šíří informace o rovnosti mužů a žen, vyvíjí 

metody na sběr dat, provádí průzkumy situace v EU a zřizuje a koordinuje Evropskou síť pro 

rovnost žen a mužů skládající se z odborníků. 

 Jedním z důležitých nástrojů vyvinutých institutem je Index rovnosti žen a mužů, který 

každému členskému státu přiděluje pravidelně body v oblasti genderové rovnosti a umožňuje tak 

lehké srovnání situace mezi zeměmi v hodnocených oblastech, kterými jsou moc, čas, znalosti, 

zdraví, peníze a práce. Index rovnosti mužů a žen za rok 2020 v průměru za celou EU dosahuje 

67,9 bodu ze 100, a ČR skončila s pouze 56,2 body. Nejhorší na úrovni EU i ČR je situace v oblasti 

moci, tj. v oblasti postavení mužů a žen v rozhodovacích pozicích napříč politickou, ekonomickou 

a sociální sférou.174 

 

  

 
173 Čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1922/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského 

institutu pro rovnost žen a mužů. 
174 Gender Equality Index. Index score for Czechia for 2019. EIGE. (cit. 4. 9. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019. 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
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4.4.3. Vybraná judikatura ESD (SDEU) 

Judikatura SDEU je důležitým pramenem antidiskriminačního práva, protože primární  

a sekundární právo EU dotváří a interpretuje.175 

Úkolem Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropského soudního dvora) tedy je 

zajištění stejného výkladu a interpretace práva EU ve všech státech a zajištění, aby se státy  

a instituce EU tímto právem řídily. Do jeho pravomoci také spadají řízení o předběžných otázkách, 

pokud jde o sporné otázky výkladu nebo platnosti práva EU, kterých se týká většina rozsudků 

v následující kapitole. 

Vybrané judikáty představují některé z nejzásadnějších rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie v oblasti genderové rovnosti. Jeho rozhodovací praxe je v tomto směru značně 

široká.  

Velká část rozsudků se týká rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. Pod pojem odměna 

přitom SDEU zařadil i veškeré formy zaměstnaneckého penzijního systému. V souvislosti 

s odměnou se judikatura zabývá diskriminací přímou, anebo nepřímou, která se vztahuje v mnoha 

případech k částečným úvazkům, jež využívají ženy mnohem častěji nežli muži. SDEU 

nepochybně přispěl k dosahování genderové rovnosti také tím, že přiznal čl. 119 smlouvy o EHS 

přímý účinek. Soudní dvůr také za diskriminaci z důvodu pohlaví označil i diskriminaci z důvodu 

těhotenství a mateřství. Zabýval se též tím, kdy přesně k těhotenství dochází v kontextu umělého 

oplodnění. Ve svých rozhodnutích také stanovil limity pro použití pozitivních opatření. Judikatura 

SDEU se také váže k diskriminaci z důvodu pohlaví ve vazbě na osoby, jež podstoupili 

chirurgickou změnu pohlaví. I když se soudní dvůr ve svých rozsudcích většinou věnuje 

diskriminaci pouze z jednoho diskriminačního důvodu, v poslední době se začínají vyskytovat  

i případy, kde výslovně posuzuje, zda k diskriminaci nedošlo z více důvodu. 

Následující přehled judikátů je řazen tematicky. Nejdřív jde o případy odměňování žen  

a mužů, kde se jednalo o přímou diskriminaci, poté se judikatura týká některých dalších pracovních 

podmínek, dále jsou popsány případy vztahující se k nepřímé diskriminace, poté se rozsudky 

věnují specificky těhotenství a mateřství, poté pozitivním opatřením, pohlaví ve spojitosti s jeho 

chirurgickou změnou a na závěr je představen případ vícenásobné diskriminace. 

 

  

 
175 BOBEK, Michal, BOUČKOVÁ Pavla, KÜHN Zdeněk (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007, str. 141. ISBN 978-80-7179-584-1. 
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4.4.3.1. Soudní případ C-43/75: Gabrielle Defrenne v Société Anonyme Belge de navigation 

aérienne Sabena ze dne 8. dubna 1976 (Defrenne II)   

Tento případ se týkal zásady stanovené v čl. 119 Smlouvy o EHS (současný čl. 157 SFEU), 

že muži a ženy mají mít za stejnou práci stejnou odměnu. Paní Gabrielle Defrenne pracovala jako 

letuška u belgické letecké společnosti Sabena, když zjistila, že její kolegové-muži vykonávající 

stejnou práci mají za ní vyšší odměnu. Belgický soud se obrátil v této věci na ESD a chtěl, mimo 

jiné, zjistit, zda čl. 119 Smlouvy o EHS zavádí přímo do národního práva princip, že ženy a muži 

by za stejnou práci měli mít stejnou odměnu a zda tedy opravňuje pracovníky k podání žaloby 

u národních soudů. ESD na tento dotaz odpověděl v tom smyslu, že alespoň v případě přímé 

diskriminace, je článek 119 přímo použitelný, a může tudíž přiznávat práva jednotlivcům, kterým 

musí soudy poskytovat ochranu.  Tímto rozsudkem byl potvrzen přímý horizontální i vertikální 

účinek čl. 119 Smlouvy o EHS. 

 

4.4.3.2. Soudní případ C-262/88: Douglas Harvey Barber v Guardian Royal Exchange Assurance 

Group ze dne 17.  května 1990 

Další případ se týkal povinného skončení pracovního poměru pro nadbytečnost ve vazbě 

na předčasnou výplatu důchodů (čl. 119 Smlouvy o založení EHS, směrnice 75/117/EHS  

a 76/207/EHS). 

Pan Barber byl členem penzijního fondu založeného firmou Guardian Royal Exchange 

Assurance Group, pro který platil bezpříspěvkový program, tj. byl celý financován 

zaměstnavatelem. Dle tohoto programu byl věk, kdy osoba mohla jít do důchodu stanoven pro 

muže na 62 let a pro ženy na 57 let. Tato dvojkolejnost kopírovala státní penzijní systém. Pokud 

byli dále zaměstnanci propuštěni pro nadbytečnost, členové tohoto penzijního fondu měli nárok 

na předčasný důchod, s tím, že ženy musely dosáhnout alespoň věku 50 let a muži 55 let. Pan 

Barber byl propuštěn pro nadbytečnost ve věku 52 let. Dle penzijního programu tedy nesplnil 

podmínky pro vznik nároku na okamžitý důchod, a proto se domníval, že byl diskriminován na 

základě pohlaví. Případ se nakonec dostal k posouzení k ESD. Soudní dvůr se vyjádřil k tomu, že 

kompenzace poskytnutá pracovníkovi v souvislosti s jeho propuštěním patří pod pojem odměna 

za práci dle čl. 119 Smlouvy o EHS a co je zejména důležité, že důchod ze soukromého 

důchodového programu je součástí plnění vypláceného zaměstnanci zaměstnavatelem z důvodu 

jeho zaměstnání, a proto také plně spadá do působnosti čl. 119. Princip stejné odměny musí být 

dále dle ESD zajištěn s ohledem na všechny elementy odměny. Soud tedy shledal, že pokud je muž 
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propuštěn z důvodu nadbytečnosti a má nárok pouze na odložený důchod, zatímco žena v této 

situaci na okamžitý důchod, jedná se o porušení čl. 119.176 

 

4.4.3.3. Soudní případ C-476/99: H. Lommers v Minister Van Landbouw Natuurbeheer en Visserij 

ze dne 19. března 2002 

Tento případ souvisel s pracovními podmínkami ve vazbě na zařízení péče o děti. 

Nizozemské ministerstvo zemědělství vyčlenilo několik míst v zařízeních péče pro děti 

svých zaměstnankyň. Děti mužských zaměstnanců mohly být umístněné pouze ve výjimečných 

případech. Zaměstnanec ministerstva pan Lommers byl se svým požadavkem o přijetí dítěte do 

takovéhoto zařízení proto odmítnut. Domníval se však, že se jednalo o diskriminační jednání.  

K věci se posléze vyjádřil ESD. Shledal, že ustanovení zaměstnavatele týkající se zařízení 

péče o děti spadají pod pracovní podmínky dle směrnice 76/207/EHS. Soud dále vzal v úvahu, že 

pro ministerstvo byl příznačný nedostatek zaměstnankyň, a to také ve vedoucích pozicích. Dále 

soud podotkl, že je velmi pravděpodobné, že z práce odejdou za účelem péče o děti v důsledku 

nedostatku zařízení péče o ně právě ženy. Shledal také, že zařízení péče o děti je nedostatek  

a zaměstnankyně ministerstva čekají v pořadníku. Vzhledem k tomu, že muži mají možnost dostat 

se k zařízením péče ve výjimečných případech, uvedl, že by se mělo také jednat o otce, kteří sami 

pečující o děti. Za těchto okolností se soud vyslovil, že se nejedná o porušení principu 

proporcionality. Rozhodl, že regulace nastavená ministerstvem určená k řešení nedostatku 

ženských zaměstnankyň není v rozporu s čl. 2 odst. 1 a čl. 4 směrnice 76/207/EHS, pokud mají ke 

službám péče ve výjimečných případech přístup i děti mužských zaměstnanců. Tyto výjimečné 

případy by měly zahrnovat muže pečující o děti samostatně, kteří by měli mít k zařízením péče 

stejný přístup jako zaměstnankyně-ženy. 

 

4.4.3.4. Soudní případ C-203/03: Komise v Rakousko ze dne 1. února 2005 

Případ se týkal rakouské právní úpravy zakazující ženám práci v dolech a v hyperbarickém 

prostředí při potápění. Komise se domnívala, že Rakousko tímto nesplnilo svou povinnost 

stanovenou v čl. 2 a 3 směrnice 76/207/EHS. 

Pokud se jedná o hornickou činnost, ESD nerozhodl, že Rakousko danou směrnici porušilo, 

jelikož plnilo svoji povinnost plynoucí z úmluvy MOP, zakazující ženám tuto činnost a zatím 

nemělo čas tuto smlouvu vypovědět. Pokud však šlo o potápění, tady soud rozhodl, že k porušení 

 
176 European Commission. Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-

discrimination in the European Union. Third edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2010, str. 124-127. ISBN 978-92-79-14247-5. (cit. 27. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f
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výše uvedené směrnice došlo tím, že byla porušena zásada rovného zacházení s ženami a muži, 

protože došlo k absolutnímu zákazu výkonu této profese u žen. 

 

4.4.3.5. Soudní případ C-96/80: J.P.Jenkins v Kingsgate (Clothing productions) Ltd ze dne 31. 

března 19810 

Následující rozsudek se váže k čl. 119 Smlouvy o EHS (nyní čl. 157 SFEU) a také k čl. 1 

směrnice 75/117/EHS a je významný vzhledem k tomu, že ESD zde definoval nepřímou 

diskriminaci. Firma Kingsgate, výrobce dámského oblečení zaměstnávala 89 zaměstnanců, 

z čehož bylo 35 mužů a 54 žen s tím, že na plný úvazek pracovalo 34 mužů a 49 žen. Odměna za 

práci ve společnosti byla nastavena tak, že zaměstnanci na částečný úvazek dostávali o 10 % menší 

hodinovou mzdu než zaměstnanci na plný úvazek. Paní Jenkins pracující na částečný úvazek se 

proto obrátila na příslušný soud ve Velké Británii. Soud prvního stupně rozhodl v její neprospěch, 

když shledal, že rozdíl ve mzdě není způsoben jejím pohlavím, ale tím, že pracuje na částečný 

úvazek a 10% rozdíl ve mzdě je proto odůvodněný. Paní Jenkins se následně odvolala a odvolací 

vnitrostátní soud se obrátil na ESD s dotazem, zda má být princip stejné odměny vyžadován bez 

ohledu na to, kolik hodin týdně je odpracováno a bez ohledu na to, že pro zaměstnavatele je 

komerční výhodou, když zaměstnanci pracují na plný úvazek. ESD rozhodl, že rozdíly v odměně 

zakázané čl. 119 Smlouvy o EHS se týkají výlučně pohlaví zaměstnanců. Dále ESD specifikoval, 

že fakt, že práce na částečný úvazek byla odměňována nižší hodinovou mzdou nemusí sám o sobě 

znamenat, že se jednalo o diskriminaci dle čl. 119 Smlouvy o EHS za předpokladu, že nižší mzdy 

se vztahovaly na zaměstnance na částečný úvazek bez rozlišování na základě pohlaví a pokud 

rozdíl mezi hodinovou mzdou na částečný a plný úvazek lze přičíst objektivně odůvodnitelným 

faktorům, jako je snaha zaměstnavatele podporovat práci na plný úvazek z ekonomických důvodů, 

pokud se tak děje bez ohledu na pohlaví pracovníka. Nicméně, pokud by bylo zjištěno, že výrazně 

menší procento žen pracovalo na plný úvazek, nerovnost v odměňování by byla v rozporu s čl. 119 

Smlouvy o EHS, pokud tuto situaci nelze vysvětlit jinak než diskriminací z důvodu pohlaví. 

Posouzení této otázky však náleží do kompetence vnitrostátního soudu. Rozdíl v odměňování mezi 

pracovníky na plný a částečný úvazek dle ESD nepředstavuje diskriminaci, pokud to není ve 

skutečnosti nepřímý způsob, jak snížit odměnu na částečný úvazek zaměstnancům z toho důvodu, 

že tato skupina zaměstnanců je složena výhradně nebo převážně z žen.177 

 

 
177 European Commission. Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-

discrimination in the European Union. Third edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2010, str. 43-44. ISBN 978-92-79-14247-5. (cit. 27. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f
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4.4.3.6. Soudní případ C-170/84: Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz ze dne 13. 

května 1986 

Případ Bilka se týká vyloučení pracovníků na částečný úvazek ze zaměstnaneckých 

penzijních programů ve vazbě na čl. 119 Smlouvy o EHS (nyní čl. 157 SFEU). 

Firma Bilka provozující obchodní domy poskytovala svým pracovníkům možnost účastnit 

se zaměstnaneckého penzijního programu, přičemž pracovníci na částečný úvazek mohli obdržet 

penzi z tohoto programu pouze pokud odpracovali za období 20 let minimálně 15 let na plný 

úvazek. Paní Weber nesplnila podmínky pro vznik nároku na penzi z tohoto programu, domnívala 

se, že jeho nastavení je v rozporu s čl. 119 smlouvy o EHS, a proto se obrátila na vnitrostátní 

německý soud. Tento soud následně požádal ESD především o vyjasnění otázky, zda by se mohlo 

jednat o porušení čl. 119 Smlouvy o EHS ve formě nepřímé diskriminace, pokud firma Bilka, která 

zaměstnává hlavně ženy, vylučuje pracovníky na částečný úvazek z výhod vztahujících se 

k zaměstnaneckému penzijnímu programu, když toto vyloučení dopadá neúměrně více na ženy. 

ESD odpověděl, že se jedná o porušení čl. 119 smlouvy o EHS, pokud vyloučení ze 

zaměstnaneckého penzijního programu postihuje neúměrně více žen než mužů. K porušení tohoto 

článku by však nedošlo, pokud by firma prokázala, že zaměstnanci na částečný úvazek jsou 

z penzijního programu vyloučeni z objektivně odůvodnitelných faktorů, jež se neváží 

k diskriminaci na základě pohlaví.178ESD v tomto rozsudku oproti předchozímu případu Jenkins 

určil, že obviněný by měl prokázat nejen, že nechtěl diskriminovat, ale v zájmu proporcionality  

i to, že předmětná opatření odpovídají skutečné potřebě podniku, jsou vhodná k dosažení cíle a 

jsou nezbytná.179 

 

4.4.3.7. Soudní případ C-281/97: Andrea Krüger v Kreiskrankenhaus Ebersberg ze dne 9. září 1999 

Tento případ se vztahuje k nepřímé diskriminaci v souvislosti s vyplácením bonusů na 

konci roku. Paní Krüger pracovala po narození dítěte u svého zaměstnavatele jako zdravotní sestra 

méně než 15 hodin týdne. Koncem roku 1995 však zjistila, že jí nebyl vyplacen koncoroční bonus, 

což byl bonus vyplácen zaměstnancům o Vánocích ve výši jednoho měsíčního platu. 

Zaměstnavatel jí však sdělil, že se tento bonus dle kolektivní smlouvy na ni nevztahuje, protože 

pracuje na pouze několik hodin týdně. Paní Krüger se však domnívala se, že byla diskriminována.  

 
178 European Commission. Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-

discrimination in the European Union. Third edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2010, str. 79-80. ISBN 978-92-79-14247-5. (cit. 27. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f. 
179 MPSV. Výběr judikátů Soudního dvora Evropských společenství o rovných příležitostech mužů a žen. Praha: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2005, str. 53-54. ISBN 80-86878-12-0. (cit. 15. 3. 2021). Zdroj dostupný 

online: https://www.vlada.cz/assets/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/oddeleni/dokumenty/Vyber-

judikatu_I.pdf.  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/oddeleni/dokumenty/Vyber-judikatu_I.pdf
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rada-pro-rovne-prilezitosti/oddeleni/dokumenty/Vyber-judikatu_I.pdf
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ESD nejdřív uvedl, že koncoroční bonus spadá pod pojem odměna dle čl. 119 Smlouvy  

o EHS. Určil dále, že zákaz diskriminace se vztahuje i na pracovní vztahy kryté kolektivními 

smlouvami. Poté se zabýval nepřímou diskriminací a rozhodl, že neobdržení bonusu na konci roku 

se týká značně většího množství žen než mužů, a šlo tedy o nepřímou diskriminaci z důvodu 

pohlaví. Předmětná kolektivní smlouva tedy byla v rozporu s čl. 119 Smlouvy o EHS. 

 

4.4.3.8. Soudní případ C-220/02: Österreichischer gewerkschaftsbund v Gewerkschaft der 

privatengeste ze dne 8. června 2004 

Tento případ se také vztahoval k nepřímé diskriminace, avšak v souvislosti s odstupným. 

Dle rakouského práva jsou totiž zaměstnanci za určitých podmínek oprávněni při zrušení 

pracovního poměru obdržet odstupné. Toto odstupné je vázáno na odsloužené roky v zaměstnání. 

Do délky zaměstnání se nezapočítává rodičovská dovolená, ale započítává se vojenská a civilní 

služba, jež je pro muže povinná. Rakouská odborová organizace však měla za to, že by se 

rodičovská měla do této délky služby, podobně jako vojenská nebo civilní služba, započítávat,  

a to ve stejné výši - 8 měsíců. Organizace také uvedla, že se jedná o nepřímou diskriminaci, jelikož 

98,2 % zaměstnanců čerpajících rodičovskou dovolenou jsou ženy, zatímco vojenská anebo civilní 

služba se vztahuje pouze na muže. 

ESD však v tomto případě uvedl, že i když ženy zůstávají na rodičovské kvůli nedostatečné 

kapacitě zařízení péče o děti, nic to nemění na její dobrovolné povaze. Rozhodl, že se  

o diskriminaci nejednalo, jelikož rodičovská dovolená sleduje soukromý zájem, zatímco vojenská 

anebo civilní služba zájem obecný.  

 

4.4.3.9. Soudní případ C-177/88: Elisabeth Johanna Pacifica Dekker v Stichting Vormingscentrum 

Voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus ze dne 8. listopadu 1990 

Případ Dekker se týká odmítnutí jmenovat do funkce těhotnou ženu v návaznosti na čl. 2 

bod 1 a čl. 3 bod 1 směrnice 76/207/EHS. 

V roce 1981 se paní Dekker ucházela o místo instruktorky v tréninkovém centru pro mladé 

dospělé (VJV-Centrum). Výbor, který přijímal přihlášky uchazečů informovala o svém 

probíhajícím těhotenství a ten ji i přesto doporučil správní radě VJV-Centra jako nejvhodnější 

uchazečku. Firma ji však poté sdělila, že ji do funkce nejmenuje, protože její pojišťovna by 

neproplácela denní dávku, kterou by jí v průběhu mateřské dovolené bylo VJV-Centrum povinno 

hradit a nebylo by proto možné přijmout na její místo jinou osobu, v důsledku čehož by firmě 

chyběla odpovídající pracovní síla. Paní Dekker zažalovala VJV-centrum a věc se nakonec dostala 

až před Nizozemský nejvyšší soud, který se obrátil s výkladem ustanovení směrnice 76/207/EHS 

na ESD. ESD byl dotazován, zda se jedná o přímé nebo nepřímé porušení zásady rovného 
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zacházení, pokud zaměstnavatel odmítne jmenovat na určitou funkci vhodnou kandidátku, kvůli 

pro něj nepříznivým důsledkům souvisejících s jejím těhotenstvím. ESD odpověděl, že vzhledem 

k tomu, že pouze ženy mohou být nepřijaty do zaměstnání z důvodu těhotenství, jedná se o přímou 

diskriminaci z důvodu pohlaví. Odmítnutí zaměstnat těhotnou ženu kvůli finančním důvodům 

souvisejících s její nepřítomností z důvodu těhotenství je diskriminací, která nemůže být 

odůvodněna finanční ztrátou zaměstnavatele. Rozsudek ESD je důležitý také z důvodu, že soudní 

dvůr v něm dovodil, že v případě těhotenství není nutné hledat k těhotné ženě mužského 

komparátora.180  

 

4.4.3.10. Soudní případ C-506/06: Sabine Mayr v Backerei und konditorei Gerhard Flockner OHG 

ze dne 26. února 2008 

Z novější judikatury je zřejmé, že v souvislosti s rozvojem vědy jsou soudnímu dvoru 

předkládány i nové okruhy dotazů. To se týká i následujícího případu, který se vztahuje 

k otěhotnění na základě umělého oplodnění. 

Paní Mayr pracující jako číšnice dostala v roce 2005 výpověď. V té době však procházela 

procesem umělého oplodnění, kdy její vajíčka už byla oplodněna spermiemi jejího partnera, ale 

nebyla ještě vložena do její dělohy.  

Soud se tedy zabýval otázkou, zda se už v době, kdy paní Mayr dostala výpověď jednalo  

o těhotenství, a tedy zda byla tato zaměstnankyně pod ochranou směrnice 92/85/EHS jakožto 

těhotná žena, u které došlo k propuštění, anebo nikoli. Dospěl k závěru, že o těhotenství se v této 

fázi umělého oplodnění nejedná, a to i s ohledem na dobu, po kterou mohou být oplodněná vajíčka 

skladována. V některých případech se může jednat až o 10 let. Směrnice 92/85/EHS se tedy na 

tento případ nepoužije. 

 Soud dále řešil, zda se nejednalo o diskriminaci z důvodu pohlaví dle směrnice 

76/207/EHS. Tady shledal, že by se jednalo o diskriminaci, pokud by bylo prokázáno, že 

k propuštění zaměstnankyně by došlo z důvodu, že byla v takto pokročilém stadiu procesu 

umělého oplodnění, protože se předmětná procedura týká pouze žen. 

 

4.4.3.11. Soudní případ C-294/04: Carmen Sarkatzis Herrero v Instituto Madrileňo de la Salud 

(Imsalud) ze dne 16. února 2006 

 
180 European Commission. Compilation of case law on the equality of treatment between women and men and on non-

discrimination in the European Union. Third edition. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 

2010, str. 133-134. ISBN 978-92-79-14247-5. (cit. 27. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f. 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e8711e0f-767c-466e-9fae-325dd6d2544f
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Případ Sarkatzis Herrero se týkal zaměstnankyně Národního institutu pro zdraví v Imsalud, 

která pracovala jako dočasný pracovník. V době, kdy čerpala mateřskou dovolenou byla 

jmenována na stálou pracovní pozici s tím, že měla na toto místo nastoupit do jednoho měsíce. 

Paní Sarkatzis Herrero z důvodu čerpání mateřské dovolené ihned požádala o odklad nástupu na 

novou pozici a také o započítání mateřské dovolené do délky služby. V prvním bodě jí bylo 

vyhověno, avšak zaměstnavatel se nevyjádřil k započítání mateřské. Zaměstnankyně však trvala 

na tom, aby délka její služby byla započtena ode dne jejího jmenování, nikoli ode dne, kdy začne 

pracovat po ukončení mateřské dovolené. ESD byl mimo jiné dotazován, zda jsou vnitrostátní 

právní předpisy stanovující pro výpočet délky služby státního zaměstnance skutečný den nástupu 

do práce, které neberou v potaz u žen na mateřské dovolené den, kdy byly tyto vyzvány k nástupu 

do práce, do které byly jmenované, v souladu s právem Společenství. Soud uvedl, že čl. 2 odst. 1 

a 3 a čl. 3 směrnice 76/207/EHS mají být vykládány tak, že zakazují méně příznivé zacházení se 

zaměstnankyní z důvodu jejího mateřství. ESD v tomto případě rozhodl, že ve věci odkladu přijetí 

do služby paní Sarkatzis Herrero, až do doby po skončení její mateřské dovolené se jedná  

o nepříznivé zacházení, a tedy porušení směrnice 76/207/EHS. 

 

4.4.3.12. Soudní případ C-450/93: Eckhard Kalanke v Freie Hansestadt Bremen ze dne 17.  října 

1995 

V tomto případě se ESD poprvé zabýval pozitivními opatřeními dle čl. 2 odst. 4181 

směrnice 76/207/EHS. 

Do posledního kola výběru na povýšení na vedoucí pozici v oddělení Bremen Parks 

Department postoupili dva pracovníci Parks Department-pan Kalanke a paní Glissman. Bylo 

rozhodnuto, že oba kandidáti jsou stejně kvalifikovaní, a proto byla dle brémského právního 

předpisu o rovném zacházení s muži a ženami dána přednost ženě. Pan Kalanke s tímto verdiktem 

nesouhlasil. Případem se poté zabýval německý pracovní soud, který se s dotazy na výklad čl. 2 

odst. 1 a 4 směrnice 76/207/EHS obrátil na ESD. Soudní dvůr shledal, že čl. 2 odst. 4 směrnice 

76/207/EHS musí být vykládán striktně tak, že národní pravidla, která garantují ženám absolutní 

a bezpodmínečnou prioritu při jmenování nebo povyšování, jdou nad rámec rovných příležitostí  

a překračují meze výjimky stanovené v čl. 2 odst. 4 předmětné směrnice. Článek 2 odst. 1 a 4 tedy 

vylučuje národní úpravu stanovující, že u kandidátů různého pohlaví v užším výběrů uchazečů na 

povýšení, jsou-li stejně kvalifikovaní, je automaticky upřednostněna žena v těch oborech, kde je 

 
181 „Touto směrnicí nejsou dotčena opatření na podporu rovných příležitostí pro muže i ženy, zejména odstraňování 

stávajících nerovností ovlivňujících příležitosti žen v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1.“ 
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jejich účast výrazně nízká. Německá právní úprava zaručující absolutní a bezpodmínečnou 

přednost žen tedy šla nad rámec výjimky stanovené v směrnici 76/207/EHS. 

Právě striktní výklad výjimky ze zákazu diskriminace byl kritizován ze strany některých 

členských států a posléze došlo k jeho přeformulování. Čl. 141 SES (bývalý čl. 119 Smlouvy  

o EHS, nyní čl. 157 SFEU) byl změněn tak, že do něj, mimo jiné, byl začleněn nový odst. 4182, 

jakožto reakce na případ Kalanke.183 

 

4.4.3.13. Soudní případ C-409/95: Hellmut Marschall v Land Nordrhein-Westfalen ze dne 11. 

listopadu 1997 

Další popsaný případ Marschall se opětovně týká pozitivních opatření ve vazbě na čl. 2 

odst. 4 směrnice 76/207/EHS. 

Pan Marschall pracující jako učitel požádal o povýšení. Bylo mu však sděleno, že na danou 

funkci bude přijata jiná kandidátka, protože mají oba stejnou kvalifikaci a v daném kariérním 

stupni je více mužů než žen. Německý zákon týkající se zaměstnanců ve veřejných službách totiž 

stanovoval, že pokud mají kandidát a kandidátka stejnou kvalifikaci, má být ženě dána přednost, 

pokud je v daném sektoru více mužů než žen (obzvlášť na vyšších kariérních stupních), pokud 

nejsou přítomny zvláštní důvody na straně uchazeče mužského pohlaví hovořící v jeho prospěch. 

Jelikož nebyl pan Marschall s tímto verdiktem spokojen, obrátil se na německý soud, který 

následně ohledně výkladu čl. 2 odst. 1 a 4 směrnice 76/207/EHS dotazoval ES. Evropský soudní 

dvůr konstatoval, že na rozdíl od případu Kalanke obsahuje německé ustanovení klauzuli o tom, 

že ženám nebude dána přednost, pokud zvláštní důvody u mužského kandidáta hovoří v jeho 

prospěch. ESD dále k věci podotkl, že i v situacích, kde mají muži a ženy stejnou kvalifikaci, 

dochází většinou k povyšování mužů, a to na základě předsudků ohledně ženské pracovní 

výkonnosti a jejich pracovních schopností a také kvůli rodinným povinnostem. Z tohoto důvodu 

fakt, že žena a muž mají stejnou kvalifikaci ještě neznamená, že mají také stejné šance. ESD 

shledal, že německé ustanovení je v pořádku, pokud v každém jednotlivém případě bude všem 

mužským kandidátům stejně kvalifikovaným jako ženy poskytnuta záruka, že jejich kandidatura 

bude objektivně dopodrobna posouzena, a že bude přednost poskytovaná ženám vyloučena, pokud 

jedno nebo více kritérií převáží ve prospěch mužského kandidáta. 

 

 
182 „S ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání zásada rovného zacházení 

členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně 

zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.“ 
183 ŠTANGOVÁ, Věra. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, str. 135. 

ISBN 978-80-7380-277-6. 
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4.4.3.14. Soudní případ C-407/98: Katarina Abrahamsson a Leif Anderson v Elisabeth Fogelqvistze 

dne 6. července 2000 

Poslední rozsudek na téma pozitivních opatření se týká jejich použití ve výběrovém řízení. 

V rámci výběrového řízení na pozici univerzitního profesora byla vybrána žena na základě 

uplatnění pozitivní diskriminace, i když muž – pan Anderson měl nejvyšší kvalifikaci a měl i větší 

vědecké zásluhy nežli vybraná žena. 

 Soudní dvůr v tomto případě rozhodl, že je vyloučena národní úprava stanovující, že musí 

mít přednost příslušník podreprezentovaného pohlaví, který má dostatečnou kvalifikaci, před 

jiným účastníkem. Výběr byl v tomto případě založen výhradně na tom, že šlo o ženu, a to i tehdy, 

kdy byly její zásluhy menší. Kandidatury také nebyly podrobeny objektivnímu hodnocení, které 

by bralo v úvahu zvláštní osobní situaci všech uchazečů. ESD tedy uzavřel, že taková metoda 

výběru není povolena. 

 

4.4.3.15. Soudní případ C-423/04: Sarah Margaret Richards v Secretary of State for Work and 

Pensions ze dne 27. dubna 2006 

Následující případ souvisí se změnou pohlaví. Paní Richards, jež v minulosti podstoupila 

chirurgickou změnu pohlaví zažádala o přiznání starobního důchodu ve věku 60 let, na který dle 

britské právní úpravy mají nárok ženy narozené před rokem 1950 ve věku alespoň 60 let. Muži 

mohou dosáhnout na starobní důchod až po dovršení 65 let. Nebylo jí však vyhověno, protože se 

na ni vztahovala úprava jako na muže, tj. měla by dosáhnout alespoň 65 let věku. 

ESD v této věci shledal, že národní právní úprava je v rozporu se zásadou rovného 

zacházení s muži a ženami dle čl. 4 odst. 1 směrnice 79/7/EHS, když bylo na jejím základě osobě, 

která podstoupila změnu pohlaví z muže na ženu v souladu s národní právní úpravou, odmítnuto 

přiznání důchodu ve věku 60 let, na který mají jiné ženy nárok. 

 

4.4.3.16. Soudní případ C-363/12: Z v A Government Department, the Board of Management of  

a Community School ze dne 18. března 2014 

Poslední vybraný případ se vztahuje k vícenásobní diskriminaci. Paní Z. byla zaměstnána 

jako učitelka na střední škole v Irsku. Vzhledem, k tomu, že neměla dělohu, rozhodla se 

s manželem využít náhradní matky v USA, která vynosila oplodněné vajíčko paní Z. V dubnu 

2010 se paní Z a jejímu manželovi narodila v USA dcera, kterou si dovezli do Irska. Dle rodného 

listu dítěte, jsou paní Z. a její manžel jeho biologickými rodiči. 

Paní Z v březnu 2010 zažádala u Govenment Department o dovolenou rovnocennou 

dovolené pro případ osvojení, její žádost však byla zamítnuta s odůvodněním, že nesplňuje 

podmínky pro přiznání mateřské dovolené ani dovolené pro případ osvojení. S tím však paní  
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Z nesouhlasila a podala proti Government Department žalobu kvůli diskriminaci z důvodu 

pohlaví, rodinného postavení a zdravotního postižení. 

SDEU se na základě předběžných otázek zabýval diskriminací z důvodu pohlaví  

a zdravotního postižení. Nejdřív zkoumal, zda se v případě neposkytnutí placené dovolené 

rovnocenné mateřské dovolené jednalo o diskriminaci z důvodu pohlaví ve vazbě na směrnici 

2006/54/ES. Došel však k závěru, že nikoli, protože ani muž by neměl na tuto dovolenou nárok. 

Dovolená se totiž poskytuje pouze ženě, která dítě porodí. Nejednalo se ani o nepřímou 

diskriminaci, protože tato situace nedopadá zvlášť častěji na ženy nežli muže. Dále soud zkoumal, 

zda mohla být paní Z diskriminována z důvodu pohlaví dle výše uvedené směrnice kvůli odepření 

placené dovolené rovnocenné s dovolenou pro případ osvojení. Ani zde SDEU neshledal, že by 

k diskriminaci došlo a uzavřel, že na situaci objednávající matky, co se týče přiznání mateřské 

dovolené anebo dovolené pro osvojení, směrnice 2006/54/ES nedopadá. Poté se soudní dvůr 

zabýval diskriminací z důvodu zdravotního postižení a došel k závěru, že se nejednalo ani  

o diskriminaci z tohoto důvodu.  

SDEU tedy v tomto případě posuzoval sice dva diskriminační důvody, avšak samostatně. 

Nevyjádřil se k jejich vzájemnému působení (synergii), tj., že k diskriminaci může v určitých 

situacích docházet pouze za působení více důvodů současně. 

 

4.4.4. Strategie EU pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025 

Stejně jako Rada Evropy i Evropská komise pravidelně připravuje strategický rámec, 

v němž představuje svou vizi genderové rovnosti na následující období. Dne 5. března 2020 vydala 

sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru  

a Výboru regionů s názvem Unie rovnosti: strategie pro rovnost žen a mužů na období 2020-2025. 

Komise zde stanovuje politické cíle a hlavní opatření pro nadcházející pětileté období týkající se 

rovnosti žen a mužů.  

V úvodu dokumentu je konstatováno, že pokrok v oblasti genderové rovnosti je pomalý, 

jelikož index rovnosti žen a mužů, se téměř nezměnil. Genderové rozdíly nadále přetrvávají 

zejména v oblasti zaměstnání, mzdy, péče, postavení ve společnosti a důchodů.  

Strategie se zaměřuje na sedm cílů pro dosažení genderové rovnosti. Jedná se o: 1. 

ukončení genderového násilí, 2. boj proti genderovým stereotypům, 3. odstranění genderových 

rozdílů na trhu práce, 4. dosažení rovné účasti v různých ekonomických odvětvích, 5. řešení 

rozdílů v odměňování za práci a v důchodech žen a mužů, 6. odstranění genderových rozdílů 

v poskytování péče a 7. dosažení vyváženosti mezi ženami a muži v rozhodovacích pozicích  

a v politice. 
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Strategie také usiluje o začleňování genderového hlediska do všech EU politik a procesů  

a o intersekcionální perspektivu. 

Z hlediska rovnosti mužů a žen v pracovním právu jsou podstatné zejména cíle 3-6. 

Komise vytyčila k dosažení těchto cílů několik klíčových činností: navrhnout závazná opatření 

týkající se platové transparentnosti, prosazovat směrnici (EU) 2019/1158 (o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem), monitorovat genderovou rovnost prostřednictvím Evropského 

semestru, revidovat Barcelonské cíle týkající se zařízení péče pro děti, předložit Zelenou knihu  

o stárnutí se zaměřením na služby péče o seniory, důchody a aktivní stárnutí, atd. Klíčové aktivity 

pro členské státy pak mají, mimo jiné, zahrnovat řádnou implementaci směrnice (EU) 2019/1158 

a adekvátní investice do služeb péče o děti.   

Na implementaci Strategie by se měli podílet všichni klíčoví aktéři, tj. kromě Evropské 

komise a členských států také představitelé občanské společnosti, sociální partneři a privátní 

sektor. Komise plánuje pravidelně aktualizovat klíčová opatření a vyhodnocovat pokrok dosažený 

v daných oblastech. 

 

4.5. Právní úprava v České republice a vybraná judikatura českých soudů 

Právní úprava rovného postavení mužů a žen a zákazu diskriminace se, jak už uvedeno 

výše, do značné míry formovala v souvislosti se vstupem ČR do EU. ČR v rámci příprav na 

začlenění do Evropské unie přistoupila k novelám tehdejšího zákoníku práce i zákona  

o zaměstnanosti. Prvotní snahy o implementaci však nebyly úplně úspěšné, jelikož často docházelo 

pouze k přímému vložení ustanovení směrnic do českých zákonů. Další směrnice pak měly být do 

právního řádu implementovány prostřednictvím nového antidiskriminačního zákona, jehož přijetí 

se však odkládalo. První návrh zákona byl Poslanecké sněmovně předložen v roce 2005, k jeho 

přijetí však došlo až v roce 2009. Česká republika proto zpočátku čelila ze strany Evropské komise 

několika žalobám pro neimplementaci směrnic týkajících se rovného postavení mužů a žen.184   

Zákaz diskriminace a princip rovnosti je v právním řádu České republiky upraven jednak 

v ústavním pořádku, a také v zákonech. V této kapitole se zabývám úpravou zákoníku práce, 

antidiskriminačního zákona, zákona o zaměstnanosti, zákona o inspekci práce a zákona  

o Veřejném ochránci práv. Závěrem je pak pojednáno o vládní strategii pro rovnost žen a mužů. 

 

  

 
184 KOLDINSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 

Praha: C. H. Beck, 2010, str. 161-163. ISBN 978-80-7400-343-1. 
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4.5.1. Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod  

Pokud se jedná o zákony s nejvyšší právní silou, v Preambuli Ústavy je zakotveno, že 

občané ČR jsou rovnoprávní a dále, že „stát je založen na úctě k lidským právům“. Další 

ustanovení týkající se rovnosti a lidských práv pak nalezneme v LZPS. Není však třeba zapomínat 

ani na čl. 10 Ústavy, který stanovuje, že vyhlášené a ratifikované mezinárodní smlouvy jsou 

závazné a mají před zákonem aplikační přednost. Lze se tedy přímo dovolat i práv plynoucích 

z mezinárodních úmluv upravujících rovné postavení žen a mužů. 

Už čl. 1 LZPS deklaruje, že „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní 

práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ V čl. 3 odst. 1 se 

pak uvádí, že „základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví…“ V souvislosti 

s domáháním se dodržování rovnosti a zákazu diskriminace je pak důležitý odst. 3 stanovující, že 

„Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.“ 

Vzhledem k tomu, že diskriminační jednání často útočí proti lidské důstojnosti, osobní cti 

a dobré pověsti, je třeba zmínit i čl. 10 odst. 1 LZPS stanovující, že „Každý má právo, aby byla 

zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno“. Důstojnost 

má přitom rovinu subjektivní (konkrétní představa jedince o tom, co je/není důstojné) a objektivní 

(rozhodnutí soudu v konkrétní situaci).185 

Hospodářská, sociální a kulturní práva jsou upravena v Hlavě čtvrté LZPS. Konkrétně čl. 

28 zaručuje všem zaměstnancům „právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé 

pracovní podmínky“ a představuje tak základní východisko pro rovné odměňování žen a mužů 

v české právní úpravě. Dalším zásadním článkem je čl. 32 zaručující ženám v těhotenství zvláštní 

péči a garantující rodičům pečujícím o děti pomoc státu.  

Závěrem je třeba zmínit Hlavu pátou upravující právo na soudní a jinou právní ochranu, 

která v čl. 36 odst. 1 zaručuje významné procesněprávní ustanovení, když každému dává možnost 

domáhat se svého práva u nezávislého a nestranného soudu.  

 

4.5.2. Zákoník práce  

Jedním z nejzásadnějších zákonů v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace na 

základě pohlaví v pracovním právu je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Už v §1a odst. 1 písm. 

e) nalezneme jako jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů rovné zacházení se 

zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace, pod písm. c) je dále uvedeno jako další základní zásada 

spravedlivé odměňování zaměstnanců. Zásada rovného zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich 

 
185 KLÍMA, Karel. Ústavní právo, 5. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, str. 304. ISBN 974-80-7380-606-4. 
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diskriminace je pak specifikována v § 16 zákoníku. Tady je stanoveno, že zaměstnavatelé mají 

povinnost zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, a to pokud jde o „jejich 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.“ Odst. 2 pak podává výčet důvodů diskriminace, mezi nimiž nalezneme i pohlaví, 

s dodatkem, že pod tento diskriminační důvod se řadí i diskriminace z důvodu těhotenství, 

mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace. Definice pojmů diskriminace, obtěžování, 

sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, 

kdy je rozdílné zacházení přípustné jsou ponechány na úpravě v antidiskriminačním zákoně, na 

nějž odst. 3 tohoto paragrafu odkazuje. Výjimky z rovného zacházení jsou specifikovány v odst. 

4, který vytváří prostor pro užití pozitivních opatření a pro situaci, kdy rozdílné zacházení je 

podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce, za podmínky, že účel rozdílného zacházení 

je oprávněný a požadavek přiměřený. 

Pokud se jedná o odměňování zaměstnanců, § 109 odst. 4 zákoníku práce uvádí, že odměna 

se má zaměstnancům poskytovat podle „složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, podle 

obtížnosti pracovních podmínek, podle pracovní výkonnosti a dosahovaných pracovních 

výsledků“. V § 110 představujícím východisko pro rovné odměňování je pak stanoveno, že „za 

stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná 

mzda, plat nebo odměna z dohody“. Stejná odměna tedy náleží všem zaměstnancům  

u zaměstnavatele, a to nezávisle na tom, zda vykonávají práci na základě pracovní smlouvy nebo 

dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Uplatnění kritérií odměňování, která nemají 

souvislost s vykonávanou prací, např. pohlaví zaměstnance, tedy není přípustné. Další odstavce 

 § 110 pak specifikují, co se rozumí „stejnou prací nebo prací stejné hodnoty“ a jak se jednotlivé 

elementy těchto pojmů posuzují. 

Další významné ustanovení zákoníku práce představuje § 30 odst. 2, který stanoví, že 

zaměstnavatel smí od potenciálního zaměstnance vyžadovat pouze údaje, které přímo souvisí 

s uzavřením pracovní smlouvy. Nemělo by se tedy stávat, že se zaměstnavatel u pracovního 

pohovoru kandidátky ptá na osobní otázky související např. s těhotenstvím nebo mateřstvím. 

Pokud jde o požadování údajů od zaměstnance, tady obdobně platí, že zaměstnavatel nemá právo 

požadovat informace, které nesouvisí přímo s výkonem práce a pracovněprávním vztahem. 

Demonstrativním výčtem dále zákoník uvádí, jaké informace nemá zaměstnavatel od zaměstnance 

vyžadovat. Může se jednat např. o informace o těhotenství, rodinných a majetkových poměrech 

nebo členství v odborové organizaci zaměstnanců. U určitých druhů údajů však platí výjimka, 

pokud je dán důvod spočívající v povaze práce a jedná-li se o přiměřený požadavek, nebo 
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v případě, že tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. Sem spadá i údaj o těhotenství  

a rodinných a majetkových poměrech.186 

V zákoníku práce dále nalezneme i ustanovení týkající se práva na čerpání mateřské  

a rodičovské dovolené sloužící k péči o dítě. Zaměstnankyni náleží mateřská dovolená ve výši 28 

týdnů (pokud se nejedná o vícečetné těhotenství), která však nikdy nesmí být kratší než 14 týdnů 

a nesmí skončit dřív než 6 týdnů po porodu. Rodičovská dovolená pak náleží matce dítěte po 

skončení mateřské dovolené a otci už od narození dítěte, která skončí nejpozději v době, kdy dítě 

dosáhne tří let věku.187 Zákon tedy umožňuje tímto institutem čerpání rodičovské dovolené oběma 

rodičům, kteří ji dokonce mohou čerpat i oba současně a zaměstnavatel je povinen jim vyhovět. 

Tím je dán značný prostor pro slaďování práce a rodiny pro otce i matku dítěte. Většinou však 

rodičovskou dovolenou čerpá osoba, která zároveň čerpá rodičovský příspěvek a vzhledem 

k vyšším platům mužů i tradičnímu výkonu pečovatelské role ženami se jedná zejména o ženy.73 

Poslední ustanovení zákoníku práce, které je třeba podle mého názoru zmínit je § 346b 

odst. 4 poskytující zaměstnanci domáhajícímu se svých práv z pracovněprávních vztahů ochranu 

v tom smyslu, že zaměstnavatel jej nesmí pro toto jednání jakkoli znevýhodňovat. Může se tedy 

jednat o ochranu i v případě obrany proti diskriminačnímu jednání ze strany zaměstnavatele. 

 

4.5.3. Antidiskriminační zákon 

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

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), byl přijat 23. dubna 2008. 

Hlavním cílem zákona bylo dosáhnout souladu českého právního řádu s požadavky práva EU, 

pokud jde o právní úpravu rovného zacházení a ochranu před diskriminací, která neodpovídala  

v řadě oblastí, např. vzdělávání, bydlení, zdravotnictví a povolání, požadavkům práva EU. Navíc 

byla značně roztříštěná a nesourodá.188 

V § 1 je upravena věcná působnost zákona tak, že se jedná o právo na zaměstnání a přístup 

k němu, přístup k povolání, podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, dále se týká 

pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti (včetně odměňování), členství v odborových 

organizacích, radách zaměstnanců a organizacích zaměstnavatelů, členství v profesních komorách, 

sociálního zabezpečení, přiznání a poskytování sociálních výhod, přístupu a poskytnutí zdravotní 

 
186 § 316 odst. 4 zákona č. 262/2006, zákoník práce. 
187 Tamtéž, § 195 a 196. 
188 Důvodová zpráva k zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). (cit. 10. 9. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=253&ct1=0#prilohy. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=253&ct1=0#prilohy
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péče, přístupu a poskytování vzdělávání a přístupu ke zboží a službám, pokud jsou nabízeny 

veřejnosti nebo při jejich poskytování.  

Následující paragrafy definují základní pojmy. Dle § 2 je za přímou diskriminací 

považováno jednání, „kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo 

zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického 

původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského 

vyznání, víry či světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo 

použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků, i z důvodu státní 

příslušnosti,“ přičemž diskriminací z důvodu pohlaví je i diskriminace z důvodu těhotenství, 

mateřství, otcovství a z důvodu pohlavní identifikace, jak stanovuje i zákoník práce v § 16. 

Diskriminací je také méně příznivé zacházení na základě domnělého důvodu. Nepřímá 

diskriminace je pak dle § 3 takové jednání, „kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, 

kritéria nebo praxe je z některého z diskriminačních důvodů osoba znevýhodněna oproti 

ostatním“. Ustanovení také popisuje, že se o nepřímou diskriminaci nejedná, pokud je dané 

ustanovení, kritérium nebo praxe odůvodněno legitimním cílem a zároveň jsou prostředky k jeho 

dosažení přiměřené a nezbytné. 

Rozlišení přímé a nepřímé diskriminace je podstatné mimo jiné z hlediska možného 

ospravedlnění, přičemž v případě diskriminace nepřímé lze jednání ospravedlnit legitimním cílem, 

v případě diskriminace přímé pak pouze, pokud se jedná o přípustné formy rozdílného zacházení 

(§ 6 a §7).189 

Jelikož § 2 stanovuje, že diskriminací je i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, 

pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci, obsahuje i tyto definice, a to v § 4. U obtěžování 

je záměrem nebo důsledkem „snížení důstojnosti osoby, a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, 

ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí“, anebo se jedná o chování, „které může být 

oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností 

vyplývajících z právních vztahů“. Důležité je zmínit, že o obtěžování ve smyslu tohoto zákona se 

jedná pouze v souvislosti s vymezenými diskriminačními důvody.190 U definice sexuálního 

obtěžování je pak pouze stručně uvedeno, že jde o obtěžování sexuální povahy. Sexuální 

obtěžování však může mít spojitost s důvodem pohlaví, sexuální orientace či pohlavní identifikace, 

přičemž v právu EU se jedná pouze o spojitost s pohlavím. V české legislativě je tedy toto 

 
189 KVASNICOVÁ, Jana, ŠAMÁNEK, Jiří a kol. Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2015, str. 148. ISBN 978-80-7478-879-6. 
190 Tamtéž, str. 190.  
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vymezení širší.191 Zakázáno je i pronásledování, tj. „nepříznivé zacházení, postih nebo 

znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona“. 

Definice odměňování192 a povinnost zaměstnavatelů k zajišťování rovného zacházení 

(včetně odměňování) jsou upraveny v § 5. Dále zákon upravuje přípustné formy rozdílného 

zacházení, kam patří např. stanovení rozdílného důchodového věku pro muže a ženy (kromě 

systémů sociálního zabezpečení pracovníků dle § 8 a 9). Za diskriminaci z důvodu pohlaví se 

nepovažuje, mimo jiné, rozdílné zacházení ve věcech zaměstnání a povolání, pokud spočívá 

v povaze určité práce nebo  rozdílné zacházení z důvodu ochrany žen v těhotenství a mateřství.193 

Ustanovení § 7 pak vytváří prostor pro užití pozitivních opatření, avšak s omezením, spočívajícím 

v tom, že „ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání“ nesmí dojít „k upřednostnění osoby, 

jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně 

posuzované osoby“.  

Nakonec, pokud jde o právní úpravu ochrany před diskriminací, má diskriminovaná osoba 

právo domáhat se upuštění od diskriminace, odstranění následků a přiměřeného zadostučinění, 

příp. právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.194  

 

4.5.4. Zákon o zaměstnanosti 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti obsahuje úpravu státní politiky zaměstnanosti  

a zapracovává příslušné evropské předpisy.195 Politika zaměstnanosti pak obsahuje dle § 2 odst. 1 

písm. j), také „opatření na podporu a dosažení rovného zacházení s muži a ženami“, a to, „pokud 

jde přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním 

kurzům, a opatření pro zaměstnávání těchto osob“. 

Ust. § 4 odst. 1 dále určuje, že vymezení účastníci právních vztahů (ČR, zaměstnavatelé  

a další osoby vykonávající činnosti dle tohoto zákona) musí se všemi fyzickými osobami 

uplatňujícími právo na zaměstnání zajišťovat rovné zacházení. Při uplatňování tohoto práva je 

rovněž zakázána jakákoliv diskriminace (odst. 2), přičemž dané ustanovení odkazuje na úpravu 

v antidiskriminačním zákoně. Zákon také podává výčet diskriminačních důvodů, na základě 

kterých nelze občanovi odepřít právo na zaměstnání, mezi nimiž se nachází pohlaví i rod. Sankce 

 
191 KVASNICOVÁ, Jana, ŠAMÁNEK, Jiří a kol. Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 

2015, str. 191. ISBN 978-80-7478-879-6. 
192 Jedná se o „veškerá plnění, peněžitá nebo nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová, která jsou přímo nebo 

nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti“. 
193 § 6 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon).  
194 Tamtéž, § 10 zákona. 
195 § 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
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za porušení povinnosti rovného zacházení a za diskriminaci jsou pak stanoveny v § 139 a 140, 

které se zabývají přestupky na tomto úseku. 

Zákon také v § 12 zakazuje činit nabídky zaměstnání diskriminačního charakteru, nebo 

které nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo které odporují dobrým 

mravům. Zaměstnavateli se u výběru zaměstnance zakazuje vyžadovat, kromě jiného, „osobní 

údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním 

předpisem“. Příkladem by opět mohly být osobní otázky zaměstnavatele na ženy týkající se 

plánování těhotenství a mateřství.  

 

4.5.5. Zákon o inspekci práce 

Účelem zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, je zejména úprava zřízení a činnosti 

orgánů inspekce práce jakožto kontrolních orgánů ochrany pracovních vztahů, pracovních 

podmínek a služeb péče o děti v dětských skupinách.196 

V rámci vykonávání kontroly jsou orgány inspekce práce, mimo jiné, oprávněny 

projednávat přestupky týkající se rovného zacházení a diskriminace. 

Předně se bude jednat o přestupky fyzických a právnických osob na úseku rovného 

zacházení. Může jít o přestupky nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci týkající se 

pracovních podmínek, odměny za práci a poskytování jiných peněžitých i nepeněžitých plnění, 

odborné přípravy a příležitosti k postupu v zaměstnání. Dále může skutková podstata přestupku 

spočívat v diskriminaci zaměstnanců, postihnutí nebo znevýhodnění zaměstnance za to, že se 

zákonným postupem domáhal svých práv z pracovněprávních vztahů a v neprojednání stížnosti 

zaměstnance s ním nebo zástupci zaměstnanců týkající se pracovněprávního vztahu.197 

Dalším úsekem přestupků, které zákon upravuje, je úsek odměňování. Přestupku se, mimo 

jiné, dopustí fyzická nebo právnická osoba, která neposkytne zaměstnanci za stejnou práci (nebo 

práci stejné hodnoty) stejnou mzdu nebo plat jako zaměstnanci jinému.198  

Přestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců jsou pak 

poslední relevantní skupinou přestupků, kterou je třeba zmínit. Upravuje je § 18 odst. 1písm. a), 

b), c), d) a e) (pro fyzické osoby) a § 31 odst. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona o inspekci práce 

(pro podnikající fyzické a právnické osoby). Pachatel se může takovéhoto přestupku dopustit, 

pokud nepřevede těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu nebo 

zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci (ač je povinný tak učinit dle zvláštního právního 

 
196 § 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
197 Tamtéž, § 11 a § 24. 
198 Tamtéž, § 13 odst. 1 písm. a) a § 26 odst. 1 písm. a). 
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předpisu); pokud poruší pravidla při vysílání těhotné zaměstnankyně, nebo zaměstnance 

pečujícího o dítě nebo o závislou osobu na pracovní cestu nebo postup při přeložení (dle § 240 

zákoníku práce); pokud neplní povinnost vyhovět žádosti těhotné zaměstnankyně, zaměstnance 

pečujícího o dítě mladší 15 let nebo o závislou osobu o kratší pracovní dobu nebo jinou úpravu 

pracovní doby, i když v mu v tom nebrání provozní důvody; pokud neposkytne mateřskou nebo 

rodičovskou dovolenou, nebo ji poskytne v rozporu se zákoníkem práce; anebo pokud neposkytne 

zaměstnankyni přestávky na kojení (nebo je poskytne v rozporu se zákoníkem práce). 

 

4.5.6. Zákon o Veřejném ochránci práv 

Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv byl přijat dne 8. prosince 1999. Posláním 

Veřejného ochránce práv je chránit osoby před jednáním institucí a úřadů, pokud jednají v rozporu 

s právem nebo pokud nejednají v souladu s principy demokratického právního státu a dobré 

správy, a také před jejich nečinností a přispívat tak k ochraně základních práv a svobod.199 

Ochránci je dle § 1 odst. 5 tohoto zákona svěřena působnost ve věcech práva na rovné 

zacházení a ochrany před diskriminací. Má oprávnění přijímat podněty týkající se diskriminace.200 

Pokud na základě posouzení dojde ochránce k závěru, že k diskriminaci došlo, v souladu s § 21b 

písm. a) zákona může oběti diskriminace poskytnout metodickou pomoc při podávání návrhu na 

zahájení řízení z důvodu diskriminace. Nemá však pravomoc obracet se na soud přímo. 

Z Výroční zprávy ombudsmana o ochraně před diskriminací za rok 2019 vyplývá, že 

nejvíce stížností se, stejně jako v uplynulých letech, týkalo diskriminace v oblasti práce  

a zaměstnání. Pokud jde o nejčastější důvody diskriminace, za diskriminací z jiného důvodu (125 

případů) následovala diskriminace z důvodu zdravotního postižení (111 stížností) a poté 

diskriminace z důvodu pohlaví (57 stížnosti). Sledována je i vícenásobná diskriminace, kdy 

kombinace pohlaví a věku představovala druhou největší skupinu (po jiném důvodu a rase nebo 

etnickém původu).201 

Mezi další pravomoci Veřejného ochránce práv na poli prosazování práva na rovné 

zacházení patří provádění výzkumu, zveřejňování zpráv a vydávání doporučení týkajících se 

diskriminace, jakož i výměna informací s relevantními evropskými subjekty.202 

 

  

 
199 § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 
200 Tamtéž, § 10. 
201 Kancelář veřejného ochránce práv. Výroční zpráva o činnosti veřejné ochránkyně práv za rok 2019. Kancelář 

veřejného ochránce práv, 2020, str. 86. ISBN 978-80-7631-035-3. (cit. 17. 3. 2021).  Zdroj dostupný online:  

https://www.ochrance.cz/vystupy/vyrocni-zprava/. 
202 § 21b zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 

https://www.ochrance.cz/vystupy/vyrocni-zprava/
https://www.ochrance.cz/vystupy/vyrocni-zprava/
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4.5.7. Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021-2030 

ČR také připravuje svoje strategické rámce pro rovnost žen a mužů. Nově přijatá vládní 

Strategie pro rovnost žen a mužů na léta 2021-2030 navazuje na předchozí strategii na léta 2014-

2020. Tento dokument je určen primárně příslušným orgánům státní správy, jimž jsou ukládány 

jednotlivé úkoly. Financování jejich plnění má být zajištěno z běžných výdajů rozpočtu daného 

orgánu a také z evropských fondů. 

Text strategie konstatuje, že i když je rovnost mužů a žen jakožto základní hodnota ČR 

zakotvená v Listině základních práv a svobod, ve společnosti nadále přetrvávají genderové 

nerovnosti. Dokument obsahuje definici rovnosti žen a mužů, přičemž jde o „stejnou viditelnost, 

rovné postavení a účast žen a mužů ve všech sférách veřejného a soukromého života na všech 

úrovních, včetně rozhodovacích procesů a vedoucích pozic.“ Také je zde pro lepší srozumitelnost 

vymezeno, že „jejím opakem jsou genderové nerovnosti, nikoli genderové rozdíly, a má za cíl 

podporovat plnou účast a využití potenciálu žen a mužů ve společnosti“. 

Strategie rovnosti je členěna do osmi tematických kapitol: 

1. Práce a péče, 

2. Rozhodování, 

3. Bezpečí,  

4. Zdraví, 

5. Poznání,  

6. Společnost, 

7. Vnější vztahy a 

8. Instituce. 

Průřezovými principy strategie je pak intersekcionalita a role mužů při prosazování 

genderové rovnosti. 

Z hlediska rovnosti žen a mužů v pracovním právu je relevantní především kapitola Práce 

a péče, která stanovuje jako cíl snížení genderových nerovností v souvislosti s péčí, snížení 

genderových nerovností na trhu práce, snížení rozdílů v odměňování a snížení ohrožení (zejména 

žen) chudobou. Jak plyne z této kapitoly, nejzávaznější problémy jsou přetrvávající rozdíly v míre 

zaměstnanosti žen a mužů, rozdíly v jejich odměňování, nízké zastoupení žen ve vedoucích 

pozicích a horizontální segregace na trhu práce. Jak strategie podotýká, příčin těchto jevů je 

několik, jde o diskriminaci, vliv stereotypů, nedostatečnou kapacitu služeb péče o děti do 3 let, 

nedostatek flexibilních forem práce a nerovnoměrné rozdělení zodpovědnosti za péči o děti a další 

osoby (např. seniory). Mezi další souvisící cíle z jiných kapitol lze zařadit zvýšení počtu žen 
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v rozhodovacích pozicích a v politice, podporu prevence genderově podmíněného násilí  

a uplatňování průřezového hlediska žen a mužů u ostatních státních orgánů a orgánů samosprávy. 

Pokud jde o zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích, strategie celkem ambiciózně 

navrhuje změnu právní úpravy. Mělo by dojít ke schválení novely nominačního zákona a zákona 

o obchodních korporacích spočívající v podpoře vyrovnaného zastoupení žen a mužů v řídících  

a kontrolních orgánech obchodních korporací. 

Odpovědnost za implementaci vládní strategie mají členové vlády a předsedové dotčených 

ústředních orgánů státní správy, kterým mají být jednotlivé úkoly stanoveny usnesením vlády. 

Vyhodnocování naplňování strategie má probíhat prostřednictvím každoročních zpráv 

projednaných vládou.203 

 

4.5.8. Relevantní judikatura českých soudů 

Přístup SDEU a českých soudů k diskriminaci je převážně shodný v tom ohledu, že tyto 

soudy většinu žalob týkajících se diskriminace zamítají. V českém soudnictví dále platí, že 

relativně velké množství diskriminačních případů se k soudnímu projednání ani nedostane, a to  

z důvodu mimosoudního vyrovnání, nebo z důvodu komplikovaného přístupu k soudu pro oběti 

diskriminace. Také to souvisí se složitým dokazováním diskriminačních kauz.204 Přetrvávají  

i problémy týkající se správného přesunu důkazního břemene.205206 

Přitom z průzkumu agentury Focus207 zabývajícího se diskriminací vyplynulo, že osobní 

zkušenost s diskriminací přiznává 11 % dotazovaných. Pokud jde o vnímání rozšířenosti různých 

forem diskriminace v ČR, průzkum zde ukazuje, že diskriminaci z důvodu pohlaví považuje za 

 
203Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030. (cit. 14. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-

zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164.  
204 PLÁNIČKOVÁ, Zuzana a kol. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Analýza judikatury Evropské 

unie a českých soudů. Český Krumlov: ICOS Český Krumlov, o. s., 2008, str. 45. 
205 European Commission. European network of legal experts in gender equality and non-discrimination. Country 

report, Gender Equality, Czech Republic 2019. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2019, 

str. 9. ISBN 978-92-76-01774-5. (cit. 22. 9. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.equalitylaw.eu/country/czechia. 
206 Dle veřejné ochránkyně práv oběti diskriminace nemají stejné procesní postavení, pokud jde o sdílení důkazního 

břemene. U diskriminace z důvodu rasy je tento institut použit vždy, u ostatních důvodů jen co se týče pracovního 

práva, kromě důvodu „pohlaví“, kde se sdílení důkazního břemene používá i v přístupu ke zboží a službám. 

Zdroj: ŠABATOVÁ, Anna a kol. Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke 

spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 

2015, str. 139. (cit. 24. 9. 2020). Zdroj dostupný online: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf. 
207 Reprezentativní výzkum agentury Focus na dospělé populaci ČR, červenec–srpen 2014. In: ŠABATOVÁ, Anna a 

kol. Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z 

výzkumu veřejné ochránkyně práv. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2015, str. 7-11. (cit. 24. 9. 2020). 

Zdroj dostupný online: 

https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf. 

https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164
https://www.vlada.cz/cz/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/aktuality/vlada-dnes-schvalila-strategii-rovnosti-zen-a-muzu-na-leta-2021---2030-187164
https://www.equalitylaw.eu/country/czechia
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf
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spíše rozšířenou až 22 % populace, u diskriminace z důvodu rasového nebo etnického původu je 

to dokonce 44 %. Ze stejného průzkumu však dále vyplynulo, že téměř tři čtvrtiny dotazovaných 

považují za obtížné pro oběti diskriminace domoci se svých práv. 

Následující tabulka demonstruje přetrvávající nízký počet pravomocných rozsudků týkající 

se diskriminace na základě pohlaví: 

Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů-pracovní 

věci-některé druhy diskriminace208 
rok 

2019 

rok 

2018 

rok 

2017 

rok 

2016 

rok 

2015 

Rok 

2014 

Spory z pracovního poměru s motivem diskriminace na 

základě pohlaví 

1 1 1 1 1 2 

Spory z pracovního poměru s motivem diskriminace k někt. 

zaměstnancům se zvlášt. pr. podmínkami-zaměstnankyně, 

zaměstnankyně-matky, zaměstnanci pečujících o dítě a o jiné 

f.o. (§ 238 až § 242 ZP) 

1 0 1 0 1 3 

Skončení pracovního poměru v souvislosti s diskriminací na 

základě pohlaví 

 

0 1 0 0 2 0 

Mzdová diskriminace na základě pohlaví 0 0 0 1 2 1 

Dohromady 2 2 2 2 6 6 

 

Pokud se jedná o popis samotných soudních rozhodnutí v této oblasti, zajímavý rozsudek 

týkající se rozdílného odměňování zaměstnance a zaměstnankyně vykonávající práci na 

srovnatelné pozici u téhož zaměstnavatele představuje rozhodnutí Okresního soudu v Blansku, č.j. 

78 EC 1342/2011-173209. Žalobkyně se obrátila na soud, když zjistila, že jakožto primářka 

dětského oddělení vydělává podstatně méně než její mužští kolegové pracující jako primáři na 

jiných odděleních. Žalobkyně tvrdila, že její zaměstnavatel-žalovaný se dopustil diskriminace 

z důvodu pohlaví, žalovaný pak, že různá výška platů srovnávaných primářů z různých oddělení 

je způsobena rozdílným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, jakož i odlišnou složitostí 

srovnávaných postů. Soud prvního stupně se s názorem žalobkyně neztotožnil. Odvolací soud210 

soudu 1. stupně následně vytkl, že za významné z hlediska neporušení zásady rovného zacházení 

považoval, že mzda žalobkyně byla sjednána smluvně, protože žalovaný je obchodní společností 

 
208 Přehled o pravomocných rozhodnutích soudů v občanskoprávních věcech podle druhů sporů – Krajské a okresní 

soudy – počet věcí (spisů). (cit. 18. 9. 2020). Zdroj dostupný online: https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-

statistickych-listu.html. 
209 Rozsudek Okresního soudu v Blansku ze dne 30. dubna 2013, č.j. 78 EC 1342/2011-173. 
210 Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 17. září 2014, č.j. 49 Co 319/2013-217. 

https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html
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a dominuje zde smluvní princip i při sjednávání mzdy, a tedy výše mzdy záleží na rozhodnutí 

zaměstnavatele. Odvolací soud tento závěr vyloučil, protože i zaměstnavatelé v soukromé sféře 

jsou povinni respektovat zákonný požadavek na rovné odměňování. Dále, jelikož u žalovaného 

nebyla přijata transparentní pravidla pro odměňování zaměstnanců, při posuzování, zda jde o práci 

stejné nebo srovnatelné hodnoty měl soud 1. stupně vyjít z pracovních smluv daných zaměstnanců, 

a z jejich reálné denní náplně týkající se údajů o činnostech, výkonech a odpovědností 

zaměstnankyně a srovnávaných zaměstnanců. Až poté se měl soud zaměřit na jejich praxi  

a odbornou zkušenost. Odvolací soud z těchto důvodů vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu 

řízení. Soud prvního stupně následně žalobu žalobkyně opětovně zamítl. 

Pokud jde o sjednávání kratší pracovní doby (nebo jiné vhodné úpravy pracovní doby) se 

zaměstnanci pečujícími o dítě mladší 15 let, těhotnými zaměstnankyněmi, nebo zaměstnanci 

pečujícími o závislou osobu, relevantní je rozsudek Nejvyššího soudu211 shrnující, co se myslí 

„vážnými provozními důvody“ ve smyslu § 241 odst. 2 zákoníku práce. Podle daného ustanovení 

totiž musí zaměstnavatel žádosti vyjmenovaných skupin zaměstnanců o předmětnou úpravu 

pracovní doby vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Zaměstnavatelům už 

tedy nestačí „vymluvit se“ na „na vážné provozní důvody“ bez toho, aby bylo zřejmé, co přesně 

představují. Nejvyšší soud se tedy k „vážným provozním důvodům“ vyjádřil následovně: „Při 

posuzování, zda jsou na straně zaměstnavatele dány vážné provozní důvody ve smyslu ustanovení 

§ 241 odst. 2 zák. práce, je rozhodný stav provozu zaměstnavatele, jaký tu je v době, v níž dochází 

k posuzování opodstatněnosti žádosti (zrušení povolení) o kratší pracovní dobu nebo o jinou 

vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby. Z tohoto stavu je třeba při posuzování vážnosti 

provozních důvodů vycházet jak při zkoumání povahy provozu a dalších skutečností o organizačně 

technických poměrech zaměstnavatele, tak i při posuzování množství (počtu) zaměstnanců 

působících u zaměstnavatele, možností jejich vzájemného zastupování a možnosti (úrovně) jejich 

odměňování za vykonanou práci. Je – obecně vzato – nepochybné, že zaměstnavatel může vyhovět 

žádosti o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby tím 

„snadněji“, čím více má zaměstnanců, čím lépe se jeho zaměstnanci mohou vzájemně zastupovat 

a čím více má peněžních prostředků použitelných pro jejich odměňování, a že vážné provozní 

důvody nemohou nikdy bránit ve vyhovění žádosti podané zaměstnancem, jehož práci 

zaměstnavatel pro plnění svých úkolů nebo činnosti nepotřebuje vůbec.“ 

Pokud se jedná o ústavnost přesunu důkazního břemena zakotveného v § 133a občanského 

soudního řádu, potvrdil ji Ústavní soud ve svém nálezu Pl.ÚS. 37/04212. Ústavní soud uvedl, že 

 
211 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. září 2014, č.j. 21 Cdo 1821/2013. 
212 Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006, č.j. Pl.ÚS 37/04. 
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diskriminované osobě nestačí pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání, ale musí  

i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým (nediskriminačním) způsobem. Neprokáže-li toto 

tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále pak musí tvrdit, že k znevýhodňujícímu zacházení došlo na 

základě diskriminačního důvodu. Tuto motivaci ovšem neprokazuje, protože prokázat motivaci 

žalované strany je z povahy věci vyloučeno. Podle názoru Ústavního soudu proto nelze tvrdit, že 

je žalobce zvýhodněn, protože neprokazuje, co se mělo stát, zatímco žalovaný je v nevýhodě, 

neboť by měl prokázat, něco, k čemu nedošlo. Důkazní břemeno neleží tedy jenom na straně 

žalované, ale i na žalobci.  

Další případ, kterým se zabýval Nejvyšší soud se týkal žalobkyně Ing. M. Čauševič213. 

Jednalo se o první žalobu na diskriminaci z důvodu pohlaví při výběrovém řízení.214 Paní Čauševič 

se v roce 2005 zúčastnila výběrového řízení na pozici finanční ředitelky ve firmě Pražská 

teplárenská a.s., kde byla zaměstnána. Pohovor pro Pražskou teplárenskou prováděla poradenská 

firma, a i když žalobkyně uspěla a byla doporučena jakožto nejlepší kandidátka, nebyla 

představenstvem Pražské teplárenské a.s. na pozici vybrána. Pražská teplárenská vhodného 

kandidáta v prvním kole nenalezla a vypsala nové výběrové řízení, kde uspěl jiný – mužský 

kandidát. Žalobkyně se tohoto kola výběrového řízení účastnit nemohla. Jelikož se paní Čauševič 

cítila uvedeným rozhodnutím diskriminována z důvodu pohlaví, obrátila se na Obvodní soud pro 

Prahu 7 a následně Městský soud v Praze, oba soudy však její žalobu zamítly. Žalovaná v procesu 

tvrdila, že důvodem neúspěchu žalobkyně v původním výběrovém řízení nebylo ženské pohlaví  

a že žalobkyně nebyla na předmětnou pozici vybrána, protože se členové představenstva v této 

věci neshodli. Nejvyšší soud však rozhodnutí prvního i druhého stupně zrušil a věc vrátil 

Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení, protože se ani jedna z instancí nezabývala náležitě 

otázkou, zda žalovaná důkazní břemeno unesla nebo ne. V roce 2019 se nakonec na základě 

rozhodnutí Městského soudu v Praze žalovaná musela žalobkyni za diskriminaci veřejně omluvit, 

soud ji však kromě toho neuznal žádanou finanční kompenzaci. V roce 2020 opět věc rozhodoval 

Nejvyšší soud. V části žaloby, již se žalobkyně domáhala odstranění následků diskriminace 

nahrazením projevu vůle zaměstnavatele uzavřením pracovní smlouvy, nebyla úspěšná, a to 

v souladu s předchozí rozhodovací soudní činností.215 

 
213 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2009, č.j. 21 Cdo 246/2008. 
214 NEHUDKOVÁ, Eva in ŠAMÁNEK, Jiří, NEHUDKOVÁ, Eva, POLÁK, Petr, URBANÍKOVÁ, Marína, 

OBROVSKÁ, Lucie. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C. H. Beck. 2017, str.115. ISBN 978-

80-7400-658-6. 
215 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2020, str. 246. ISBN 978-80-

7502-470-1. 
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Vzhledem k náročnosti získávání důkazů u případů diskriminace je důležité, že Ústavní 

soud potvrdil přípustnost důkazu v podobě tajně pořízené nahrávky mezi zaměstnancem  

a zaměstnavatelem216. Šlo o audionahrávku, kterou zaměstnanec prokazoval nezákonné důvody, 

pro které byl propuštěn. Ústavní soud souhlasil s přípustností tohoto důkazu i bez souhlasu 

zaměstnavatele k jeho provedení, protože zaměstnanec má ve vztahu se zaměstnavatelem slabší 

postavení.217 

Poslední rozsudek, který na tomto místě zmíním, se týká odvolání zaměstnankyně 

z vedoucí pozice v důsledku diskriminace na základě pohlaví. Vedoucí oddělení rovnosti žen  

a mužů na Úřadu vlády byla z této funkce odvolána v roce 2011 (těsně před nástupem na 

mateřskou dovolenou), a to bez udání důvodu. Žalobou se proto zaměstnankyně obrátila v roce 

2014 na Obvodní soud pro Prahu1. Žalovaná před soudem uvedla, že nebyla s prací žalobkyně 

spokojená, a proto došlo k jejímu odvolání z vedoucí pozice. Obvodní soud tuto žalobu v roce 

2016 zamítl s tím, že žalobkyně neprokázala, že k jejímu odvolání z funkce došlo pro ni 

znevýhodňujícím způsobem. Městský soud v Praze následně rozsudek soudu I. stupně zrušil a věc 

mu vrátil k dalšímu řízení. Kromě jiného mu vytkl, že si prvoinstanční soud byl vědom právní 

úpravy v ustanovení § 133a o.s.ř., ale neřídil se jí. Soud sice dospěl k závěru, že žalobkyně v řízení 

neprokázala, že k jejímu odvolání z funkce došlo pro ni znevýhodňujícím způsobem, avšak také 

uvedl, že důkazní břemeno přešlo na žalovaného. Soud I. stupně v roce 2017 věc opakovaně zamítl 

a ta se tak opět dostala před Městský soud v Praze, který ve svém rozhodnutí konstatoval, že soud 

I. stupně nesprávně pochopil ust. § 133a o.s.ř. V roce 2018 pak na základě rozhodnutí Městského 

soudu o případu rozhodoval jiný senát Obvodního soudu pro Prahu 1, který nakonec v roce 2019 

vynesl pravomocný verdikt, že odvolání zaměstnankyně z funkce vedoucí oddělení rovnosti žen  

a mužů je neplatné a nařídil žalované se žalobkyni (neveřejně) omluvit za diskriminaci z důvodu 

pohlaví. 218 

I když výše uvedený výběr judikátů obsahuje i rozsudky potvrzující, že k diskriminaci 

došlo, jak konstatováno i v úvodu této kapitoly, většinou jsou diskriminační kauzy zamítány, a to 

z důvodu neunesení důkazního břemene žalobcem. Dalším problémem je výše poplatku za návrh 

na zahájení občanského soudního řízení ve věci diskriminace, kde se jedná i o peněžité plnění. 

Pokud návrh obsahuje přiznání peněžitého plnění do 20000 Kč, poplatek je ve výši 1000 Kč. Nad 

 
216 Nález Ústavního soudu ze dne 9. prosince 2014, č.j. II.ÚS 1774/14. 
217 NEHUDKOVÁ, Eva in ŠAMÁLEK, Jiří, NEHUDKOVÁ, Eva, POLÁK, Petr, URBANÍKOVÁ, Marína, 

OBROVSKÁ, Lucie. Antidiskriminační právo v judikatuře a praxi. Praha: C. H. Beck. 2017, str.107. ISBN 978-

80-7400-658-6. 
218 Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 15. března 2019, č.j. 23 C 146/2014-264. 
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20000 Kč do 40 milionů je to ale 5 % z požadované sumy. Příliš vysoký poplatek však může 

odrazovat oběti od využití účinné soudní ochrany.219 

  

 
219 ŠIMEČKOVÁ, Eva. Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích. Praha: Leges, 2020, str. 248-249. ISBN 

978-80-7502-470-1. 
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5. Sociální dialog na evropské úrovni 

Sociálním dialogem se rozumí diskuse, vyjednávání a konzultace týkající se pracovních, 

sociálních a ekonomických věcí odehrávající se mezi zaměstnavateli, zaměstnanci a někdy  

i veřejnými orgány. Sociální dialog slouží k dosažení sociálního a ekonomického 

pokroku.220Nejen, že prospívá k vyváženému sociálně-tržnímu hospodářství, ale také zohledňuje 

názory a zkušenosti všech zúčastněných stran a pomáhá k stabilizaci zaměstnanosti a snižování 

nerovnosti.221 

V evropském kontextu má sociální dialog jakožto činitel při zvyšování 

konkurenceschopnosti, spravedlnosti a sociálního blahobytu, stěžejní postavení. Je doplňkem 

vnitrostátního sociálního dialogu.222 

 

5.1. Vývoj evropského sociálního dialogu 

Počátky evropského sociálního dialogu lze spojovat už s Evropským společenstvím uhlí  

a oceli (1952), v rámci kterého fungoval Poradní výbor tvořený zástupci zaměstnavatelů, 

zaměstnanců a spotřebitelů. Poté, na základě Římské smlouvy v roce 1958 vznikl Hospodářský  

a sociální výbor, dnes fungující pod názvem Evropský hospodářský a sociální výbor. Jedná se  

o poradní orgán EU spojující zaměstnance, zaměstnavatele a další zájmové skupiny zastupující 

zájmy těchto subjektů. 

V roce 1985 předseda Evropské komise Jacques Delors na zámečku Val Duchesse zahájil 

setkání sociálních partnerů, které je možné považovat za začátek nadodvětvového sociálního 

dialogu. Cílem bylo zapojení evropských sociálních partnerů do vnitřního trhu. Hrozilo totiž, že 

by jednotný trh bez sociálních standardů mohl podnítit rozvoj sociálního dumpingu.223 Z jednání 

sociálních partnerů vzešlo několik společných prohlášení. 

Na základě Jednotného evropského aktu z roku 1986 došlo k formálnímu uznání 

evropského sociálního dialogu ve Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství. 

 
220 ILO. Social Dialogue. Recurrent discussion under the ILO declaration on Social Justice for a Fair Globalisation. 

Report VI. First edition. Geneva: International Labour Office, 2013, str. 5. ISBN 978-92-2-126870-3. (cit. 4. 3. 

2021). Zdroj dostupný online: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/102/reports/reports-

submitted/WCMS_205955/lang--en/index.htm. 
221 European Commission. Report on strengthening EU social dialogue. Luxembourg: Publications Office of the 

European Union, 2021, str. 8. ISBN 978-92-76-29202-9. (cit. 23. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9916&furtherNews=yes. 
222 Evropská komise. Nový začátek pro sociální dialog. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2016, str. 3. 

ISBN 978-92-79-60848-3. (cit. 31. 1. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&pubId=7918&langId=en&. 
223 PROSSER, Thomas. Economic union without social union: The strange case of the European social dialogue. 

Journal of European Social Policy, 2016, volume 26(05), str. 462. (cit. 5. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298.  

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_205955/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/102/reports/reports-submitted/WCMS_205955/lang--en/index.htm
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9916&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&pubId=7918&langId=en&
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298


 

79 

 

 

Dalším významným milníkem bylo přijetí Charty základních sociálních práv pracujících 

Společenství v roce 1989, která požadovala větší zapojení sociálních partnerů a podporu 

sociálního dialogu.  

První dohoda na úrovni meziodvětvových sociálních partnerů volala po větší roli sociálních 

partnerů v procesu tvorby evropských sociálních politik, jejich povinné konzultaci v těchto věcech 

a možnosti uzavírání rámcových dohod a byla podepsána v roce 1991. V roce 1992 byla, v téměř 

nezměněné podobě, začleněna do přílohy Maastrichtské smlouvy. Sociální partneři na evropské 

úrovni se tak stali důležitými aktéry při přijímání směrnic (nejen) na poli genderové rovnosti. 

V minulosti totiž měli sociální partneři také možnost spolu jednat, avšak jejich setkání neústila 

v závazné dohody. Od tohoto momentu se sociální partneři stávají spolutvůrci legislativy.224 

V 1997 se ustanovení týkající se sociálních partnerů dostala do Amsterodamské smlouvy a v roce 

2009 pak do Lisabonské smlouvy, kde je role sociálních partnerů ještě zdůrazněna.225 

Sociální partneři na meziodvětvové úrovni také představili v roce 2001 na Evropské radě 

v Laekenu svou vizi evropského dialogu na úrovni bipartity spočívající v autonomním dialogu 

směřujícím k uzavírání dobrovolných, právně nezávazných dohod. Nový kurz směrem k větší 

autonomii byl následně promítnut do první autonomní dohody evropských sociálních partnerů 

týkající se práci na dálku (2002).226 

O několik let později, v roce 2015 byl v rámci konference na vysoké úrovni zveřejněn 

významný dokument s názvem Nový začátek pro sociální dialog. Komise a sociální partneři se  

v něm dohodli na výraznějším zapojení sociálních partnerů do Evropského semestru, důraznějším 

budování kapacit vnitrostátních sociálních partnerů, větším začlenění sociálních partnerů do 

přípravy EU politik a práva a na jasnějším vztahu mezi dohodami sociálních partnerů a programem 

zlepšování právní úpravy.227 Tato opatření jsou pak konkretizována ve společném prohlášení 

Komise, evropských sociálních partnerů a nizozemského předsednictví Rady EU z roku 2016.  

Dle prohlášení mají evropští sociální partneři přispívat k posílení trojstranné vrcholní 

schůzky, zdokonalovat koordinaci mezi odvětvovými a meziodvětvovými organizacemi, zlepšovat 

svoje znalosti a vyměňovat si zkušenosti ohledně zapojení se do evropského semestru a ohledně 

 
224 FRANSSEN, E.J.A. Legal Aspects of the European social dialogue. Intersentia, 2002, str.303. 
225 European Commission, Social Dialogue Unit. Vademecum. Commission Support to EU Social Dialogue. A 

Practical Guide for European Social Dialogue Organisations and their National Affiliates. 2017, str. 6. (cit. 13. 

2. 2021). Zdroj dostupný online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329. 
226 DE BOER, Rob, HESTER, Benedictus, VAN DER MEER, Marc. Broadening without Intensification: The Added 

Value of the European Social and Sectoral Dialogue. European Journal of Industrial Relations, 2005, volume 11, 

str. 64. (cit. 6. 3. 2021). Zdroj dostupný online: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959680105050400.  
227 Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Oddělení A2. Nový 

začátek pro sociální dialog. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2016, str. 9. ISBN 978-92-79-60848-

3. (cit. 31. 1. 2021). Zdroj dostupný online: http://ec.europa.eu/social/publications. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0959680105050400
http://ec.europa.eu/social/publications
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digitalizace a pořádat za tímto účelem semináře, atd. Komise pak má, mimo jiné, usilovat  

o konzultace sociálních partnerů i u jiných důležitých iniciativ, než které spadají pod čl. 153 a 154 

SFEU, ale mohou mít dopady na sociální situaci a zaměstnanost a dále má zlepšovat zapojení 

sociálních partnerů do evropského semestru a posoudit, zda využívání ESF a dalších evropských 

prostředků může přispět k budování kapacit vnitrostátních sociálních partnerů.228  

Za důležitý krok k posílení sociálních práv občanů EU lze považovat přijetí iniciativy 

s názvem Evropský pilíř sociálních práv Komisí v roce 2017. Už z veřejné konzultace k této 

iniciativě bylo zřejmé, že se jednalo o snahu o vyvážení ekonomických a sociálních zájmů v EU.229 

Účelem pilíře je poskytnout nová a účinnější práva v sociální oblasti. Je založený na 20 základních 

zásadách. Zásada č. 8 s názvem „Sociální dialog a zapojení pracovníků“ stanoví, že sociální 

partneři mají být při tvorbě relevantních politik konzultováni dle vnitrostátních zvyklostí. Kromě 

toho mají být podporováni ve sjednávání kolektivních smluv při zachování jejich samostatnosti  

a práva na kolektivní akce. Pracovníci dále mají právo na informace, které se jich týkají a má být 

podporováno zvyšování kapacity sociálních partnerů posilovat sociální dialog.230 Evropský pilíř 

má být implementován prostřednictvím konkrétních opatření stanovených v akčním plánu. 

V březnu 2021 byl představen na Kontaktním fóru pro evropský sociální dialog akční plán 

pro implementaci Evropského pilíře. Komise oznámila, že v roce 2022 plánuje přijít s iniciativou 

na podporu sociálního dialogu na národní i evropské úrovni, která bude obsahovat tyto čtyři 

opatření: 1. má být udělována nová cena pro inovativní sociální dialog, 2. má vzniknout nový 

program pro mladé budoucí lídry sociálního dialogu, 3. má dojít k přezkumu odvětvového 

sociálního dialogu na evropské úrovni a 4. Komise plánuje více podporovat uzavírání dohod mezi 

evropskými sociálními partnery. Tato iniciativa má být připravena ve spolupráci s evropskými 

sociálními partnery. 

Z posledního vývoje evropského sociálního dialogu je zřejmé, že Komise si uvědomuje 

důležitost zapojování sociálních partnerů do přípravy relevantních politik a snaží se o posílení 

jejich postavení jak účinným financováním jejich projektů, podporou budování kapacit členské 

 
228 Evropští sociální partneři, Evropská komise, předsednictví Rady EU. Nový začátek pro sociální dialog. Prohlášení 

evropských sociálních partnerů, Evropské komise a předsednictví Rady Evropské unie.  2016. (cit. 4. 3. 2021). 

Zdroj dostupný online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562. 
229 VANHERCKE, Bart, SABATO, Sebastiano. Towards a European Pillar of Social Rights: from a preliminary outline 

to a Commission Recommendation. In: VANHERCKE, Bart, SABATO, Sebastiano, BOUGET, Denis (eds.). 

Social policy in the European Union: state of play 2017. Brussels: ETUI aisbl, 2017, str. 74. ISBN 978-2-87452-

467-7. (cit. 10. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-the-

european-union-state-of-play-2017  
230 Evropský pilíř sociálních práv ze dne 17. listopadu 2017. (cit. 5. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights-0/european-pillar-social-rights-20-principles_cs. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-the-european-union-state-of-play-2017
https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-the-european-union-state-of-play-2017
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights-0/european-pillar-social-rights-20-principles_cs
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základny sociálních partnerů v jednotlivých členských státech, tak i efektivnějším procesem 

konzultací. 

5.2. Ukotvení evropského sociálního dialogu ve Smlouvě o fungování Evropské unie 

Evropský sociální dialog v současnosti upravuje Smlouva o fungování Evropské unie.231 

Její čl. 152 říká, že EU uznává a podporuje sociální partnery na evropské úrovni a usnadňuje dialog 

mezi nimi. Je zde také zdůrazněna role trojstranné vrcholní schůzky.  

Čl. 154 SFEU pak představuje základní východisko pro evropský sociální dialog. Úkolem 

Komise je podporovat konzultace evropských sociálních partnerů a usnadňovat jejich dialog, 

přičemž má zajistit jejich vyváženou podporu.232 Specifikem sociálního dialogu na evropské 

úrovni totiž je, že je do značné míry závislý na Evropské komisi. Dále jsou pak, oproti národnímu 

sociálnímu dialogu, z vyjednávání vyňaty některé stěžejní otázky, jako je mzda nebo sociální 

zabezpečení, a také není možné zahájit stávku nebo výluku.233 

Komise konzultuje se sociálními partnery buď otázky možného zaměření akce v oblasti 

sociální politiky nebo přímo obsah daného návrhu. Sociální partneři mohou informovat Komisi, 

že plánují zahájit postup dle čl. 155 SFEU, tj. uzavřít v dané věci dohodu. Tento postup však trvá 

zpravidla nejvíce 9 měsíců. Kromě legislativních návrhů Komise konzultuje se sociálními partnery 

i otázky týkající se vývoje v Unii ve všech oblastech, pokud mají sociální důsledky.234 Třetí formou 

konzultací pak představují veřejné konzultace k iniciativám nelegislativního charakteru, kde se 

mohou zapojit i jiné subjekty, avšak postoj sociálních partnerů je zvlášť důležitý, jestliže ho 

evropští sociální partneři sdílejí. 

Čl. 155 SFEU dále popisuje uzavírání dohod mezi sociálními partnery. Tyto dohody se 

mohou provádět dle zvyklostí sociálních partnerů v jednotlivých členských státech, anebo Rada 

v přesně vymezených záležitostech přijme rozhodnutí na návrh Komise na základě společné 

žádosti sociálních partnerů. Jednou z těchto přesně vymezených záležitostí je, dle čl. 153 SFEU i 

„rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti“. 

 
231 Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované změní) ze dne 26. 10. 2012. 
232 European Commission, Social Dialogue Unit. Vademecum. Commission Support to EU Social Dialogue. A 

Practical Guide for European Social Dialogue Organisations and their National Affiliates. 2017, str. 6 (cit. 2. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329. 
233 PROSSER, Thomas. Economic union without social union: The strange case of the European social dialogue. 

Journal of European Social Policy, 2016, volume 26(05), str. 462. (cit. 5. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298. 
234 Čl. 2 rozhodnutí Komise ze dne 20. května 1998 o zřízení výborů pro kolektivní vyjednávání k podpoře dialogu 

mezi sociálními partnery na evropské úrovni. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298
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Pokud jsou dohody prováděny dle zvyklostí, nejsou pro jednotlivce přímo závazné. 

Závaznými by se však mohly stát na základě implementace prostřednictvím národních 

kolektivních dohod.235  

SDEU se v roce 2019 vyjadřoval právě k znění čl. 155 odst. 2 SFEU, kdy vyvstala otázka, 

zda je Komise povinna podat návrh Radě na přijetí rozhodnutí za účelem implementace dohody 

sociálních partnerů na základě jejich společné žádosti. Soudní dvůr zatím nepravomocně rozhodl, 

že tomu tak není a Komise zde má právo uvážení.236 

 

5.3. Členění evropského sociálního dialogu 

Pokud jde o typy evropského sociálního dialogu, odehrává se na úrovni bipartity, tj. mezi 

odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů nebo tripartity, kde jsou třetím 

subjektem zástupci Evropské unie (Komise, Rady nebo Evropské rady). Příkladem tripartitního 

jednání je trojstranná sociální vrcholní schůzka, na které diskutují zástupci evropských sociálních 

partnerů na nejvyšší úrovni s vrcholnými představiteli EU. 

Z hlediska úrovní sociálního dialogu se může jednat o sociální dialog vážící se k jednomu 

odvětví, dále o nadodvětvový sociální dialog a sociální dialog v rámci jednoho podniku. Na úrovni 

podniků se evropský sociální dialog odehrává v rámci evropských rad zaměstnanců, kde jde hlavně 

o informování zaměstnanců o nadnárodních záležitostech. 

Hlavním orgánem pro nadodvětvový sociální dialog je Výbor pro sociální dialog, který se 

schází 3-4 x za rok, aby nadodvětvoví sociální partneři prodiskutovali zásadní otázky týkající se 

sociálních věcí a zaměstnanosti a přijali společné texty. Odvětvový sociální dialog se pak odehrává 

v rámci výborů pro jednotlivá odvětví, kterých je více než 40 a schází se alespoň jednou ročně. 

K setkávání zástupců odvětvového a nadodvětvového sociálního dialogu slouží Kontaktní 

fórum, kde se diskutují společná témata. Evropský sociální dialog je autonomní, tj. aktivity mezi 

sociálními partnery vycházejí z jejich pracovních programů.237 

Možnost účastnit se evropského sociálního dialogu ve smyslu čl. 154 SFEU mají 

organizace na základě kritéria reprezentativnosti. K tomu slouží studie reprezentativnosti 

evropských organizací sociálních partnerů. Studie identifikují evropské odvětvové a nadodvětvové 

sociální partnery za účelem dosažení efektivnosti sociálního dialogu. Mezi kritéria 

reprezentativnosti patří: 1. organizace musí být nadodvětvová nebo odvětvová a musí být 

 
235 FRANSSEN, E.J.A. Legal Aspects of the European social dialogue. Intersentia, 2002, str. 303. 
236 Soudní případ T-310/18: EPSU v Evropská komise ze dne 24. října 2019.   
237 European Commission, Social Dialogue Unit. Vademecum. Commission Support to EU Social Dialogue. A 

Practical Guide for European Social Dialogue Organisations and their National Affiliates. 2017, str. 4-5,13. (cit. 

3. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=329
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organizována na evropské úrovni, 2. organizace se musí skládat z členských organizací, které jsou 

uznávanou částí struktury sociálních partnerů v členském státě, být oprávněna sjednávat dohody, 

a reprezentovat, pokud možno, všechny členské státy a 3. organizace musí mít odpovídající 

organizační strukturu k zajištění své aktivní účasti v rámci konzultačního procesu.238 

Mezi nadodvětvové sociální partnery na evropské úrovni patří na straně zaměstnanců 

Evropská konfederace odborových svazů (ETUC), Eurocadres (Rada evropského profesionálního 

personálu a vedoucích pracovníků) a Evropská manažerská konfederace (CEC) a na straně 

zaměstnavatelů Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE), SGI Europe  

a SMEunited (Evropská asociace řemesel, malých a středně velkých podniků). CEC a Eurocadres 

se účastní dialogu v rámci delegace ETUC.239 

 

5.4. Činnost sociálních partnerů na evropské úrovni směřující k posílení rovného postavení 

žen a mužů 

V obecné rovině lze podotknout, že evropský sociální model včetně účasti sociálních 

partnerů ve tvorbě práva má svůj podíl na odstraňování nerovností ve společnosti. Sociální partneři 

přispívají k dosahování spravedlnosti, stáli např. u zrodu většiny systémů sociálního 

zabezpečení.240 

Co se týče způsobu řešení genderové rovnosti mezi evropskými odborovými organizacemi 

a organizacemi zaměstnavatelů, mají tito na věc mnohdy odlišný názor. Pokud se jim nepodaří 

dosáhnout shody a nepodepíšou např. rámcovou dohodu, odborové organizace obvykle kvitují 

vznik legislativy na úrovni Unie. Mohou tak obejít blokační tendence zaměstnavatelů. 

Zaměstnavatelé s tímto postupem nesouhlasí. Dále se u problematiky rovnosti žen a mužů často 

setkáváme s bojem mezi ekonomickými zájmy, které preferují organizace zaměstnavatelů  

a sociálními zájmy, které upřednostňují odborové organizace.241 

Nejvýznamnější iniciativy v oblasti genderové rovnosti jsou ty, na kterých se shodnou jak 

odborové organizace, tak i organizace zaměstnavatelů. Mezi ně patří i Akční rámec v oblasti 

 
238 Sdělení týkající se použití Dohody o sociální politice COM/93/600 prezentované Komisí Radě a Evropskému 

parlamentu ze dne 14. prosince 1993.  
239European Commission. Cross-industry Social dialogue. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=479&langId=en. 
240 European Commission. Employment and Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving 

for more: Fairness and solidarity in the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2020, str. 127. ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
241 ELOMÄKI, Anna, KANTOLA, Johanna. European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and 

Economic Governance. Journal of Common Market Studies, 2020, volume 58, issue 4, str. 1000. (cit. 14. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-

sHMqtkqoAAAAA%3Aur-

R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=479&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
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rovnosti žen a mužů z roku 2005242. Akční rámec byl schválen představiteli meziodvětvové 

odborové organizace (ETUC) a zaměstnavatelských organizací (UNICE-dnešní 

BUSINESSEUROPE, CEEP-dnešní SGI Europe a UEAPME – dnešní SMEunited) na evropské 

úrovni, kteří se společně zavázali posilovat rovnost žen a mužů na trhu práce a na pracovištích. 

V úvodu sociální partneři uvádí, že příčiny genderové nerovnosti na trhu práce přetrvávají a jsou 

složité a vzájemně související. Klíčem k jejich řešení by proto měly být ucelené strategie. Evropští 

sociální partneři se dále shodují, že národní sociální partneři by se měli rovností žen a mužů 

zabývat v rámci sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ve společných prohlášeních či 

jiných dokumentech. Výzvou je dle sociálních partnerů zvýšení počtu žen (nebo zachování jejich 

počtu) na trhu práce. Mělo by se tak stát kombinací opatření ke zlepšení účasti žen na trhu práce, 

opatření týkajících se rovnosti zacházení s opatřeními směrujícími ke slaďování práce a soukromí. 

Sociální partneři dále uznávají, že sice existuje antidiskriminační právní úprava, avšak kromě toho 

musí všechny zúčastněné strany včetně sociálních partnerů vyvíjet činnost směřující k rovnosti 

žen a mužů. Tento akční rámec si proto klade za cíl, aby národní sociální partneři v následujících 

pěti letech naplňovali stanovené čtyři priority. Jedná se o: 1. řešení rolí žen a mužů, 2. prosazování 

žen do rozhodovacího procesu, 3. podpora rovnovážného slaďování pracovního a rodinného života 

a 4. řešení rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. Akční rámec obsahuje u jednotlivých priorit 

i řadu praktických nástrojů, jak by priorit mohlo být dosaženo. Pokud jde o role žen a mužů, akční 

rámec shledává, že tradiční role a stereotypy mají stále velký vliv v práci, domácnosti i společnosti 

jako celku. Ženy jsou více zastoupeny v určitých sektorech jako pečovatelské služby a úklid  

a naopak, není jich dostatek na vyšších postech vyžadujících vyšší kvalifikaci. Sociální partneři 

proto navrhují konkrétní nástroje, které mají tuto situaci změnit, např. genderové vzdělávání na 

školách, zvýšení počtu žen v technických oborech a dalších odvětvích, kde jsou nedostatečně 

zastoupeny. Druhou prioritou je prosazení žen v rozhodovacím procesu. Za tímto účelem by měl 

být nábor nových pracovníků genderově neutrální, založený pouze na kvalifikaci uchazeče. Firmy 

by měly být také schopny si zaměstnankyně udržet, aby nepřicházely o kvalifikovanou pracovní 

sílu. Toho by mohlo být dosaženo prostřednictvím nástrojů slaďování pracovního a soukromého 

života. Dále by měl být podporován kariérní postup žen a mužů, a to i prostřednictvím stanovení 

cílů pro prosazování zastoupení žen na různých úrovních. Třetí priorita se týká rovnovážného 

slaďování profesního a rodinného života. Důležitou roli zde sehrává nabídka pružných forem 

práce, podpora rodičů v rovnoměrném čerpání rodičovské dovolené a v neposlední řadě dostatek 

kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti. Poslední priorita směřuje k odstraňování 

 
242 CEEP, ETUC, UNICE, UEAPME. Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů ze dne 22. března 2005. 



 

85 

 

 

rozdílů v odměňování mezi ženami a muži. Sociální partneři by tento problém mohli řešit např. 

prostřednictvím národních a odvětvových kolektivních smluv nebo rámcových dohod. Dále by 

měly být dostupné statistiky týkající se odměňování, aby bylo možné analyzovat příčiny platových 

rozdílů a také by mělo být zajištěno, aby systémy odměňování byly transparentní a genderově 

neutrální. K tomu může sloužit kontrola popisů pracovních míst a kritérií odměňování, aby nebyly 

diskriminační. 

Pokud jde o implementaci akčního rámce, měli ho členové evropských sociálních partnerů 

prosazovat na všech úrovních v souladu s národní praxí.243 

Akční rámec v oblasti rovnosti žen a mužů vyhodnocovaly zprávy o uskutečněných 

aktivitách v jednotlivých zemích z let 2006-2008 a závěrečná hodnotící zpráva z roku 2009. V té 

jsou posouzeny dopady rámce na podniky i zaměstnance. V průběhu monitorovaných let bylo 

přijato množství opatření s tím, že počet iniciativ přijatých na úrovni podniků se z roku na rok 

zvyšoval. Pozitivní zprávou je, že množství firem vytvořilo programy pro rovnost nebo diverzitu 

a přihlásilo se tak k potřebě dosahování rovnosti žen a mužů.  Hodnotící zpráva obsahovala 

příklady četných iniciativ, projektů a akcí, které mohou sociální partneři sdílet a inspirovat se tak 

navzájem.244 Často byly také všechny čtyři priority řešeny zároveň ve společných iniciativách 

sociálních partnerů. Tento dokument nepochybně ovlivnil i politiky EU v oblasti genderové 

rovnosti. Jeho cíle byly připomenuty v cestovní mapě týkající se rovnosti mužů a žen na roky 

2006-2010, ve sdělení Komise s názvem Řešení rozdílů mezi ženami a muži z roku 2008 a také 

při konzultaci týkající se slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, kterou Komise 

zahájila v roce 2007.245 

Otázka rovnosti žen a mužů byla zakotvena také přímo v pracovních programech 

evropských sociálních partnerů na roky 2012-2014 a 2015-2017. V pracovním programu na roky 

2012-2014 se sociální partneři shodli, že je třeba řešit přetrvávající nerovnost mezi ženami a muži, 

a to včetně platových rozdílů mezi nimi a zavázali se pokračovat v naplňování čtyřech priorit 

stanovených v akčním rámci.246 V pracovním programu na roky 2015-2017 pak jako jedna 

z hlavních oblastí byla stanovena podpora slaďování pracovního, rodinného a soukromého života 

 
243 European Commission. Social dialogue texts database. Framework of actions on gender equality+annex. (cit. 17. 

2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=1171. 
244 European Commission. Social dialogue texts database. Framework of actions on gender equality-evaluation report. 

(cit. 17. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5140. 
245 Tamtéž. 
246 The European Trade Union Confederation. The Work Programme of the European Social Partners 2012-2014. (cit. 

18. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en/work-programme-european-social-partners-2012-

2014. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=1171
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5140
https://www.etuc.org/en/work-programme-european-social-partners-2012-2014
https://www.etuc.org/en/work-programme-european-social-partners-2012-2014
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a rovnost mužů a žen vedoucí ke snížení GPG. Evropští sociální partneři zde deklarují, že je 

zapotřebí, aby bylo slaďování založeno na integrovaném ambiciózním přístupu, který bude vést 

ke zvýšení účasti žen na pracovním trhu a snížení rozdílů v odměňování, a umožní také 

zaměstnancům lépe sladit pracovní a soukromý život. Zároveň byla v programu naplánována 

výměna osvědčených postupů mezi národními sociálními partnery směřující k problematice stejné 

odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.247 

Zdařilá spolupráce evropských sociálních partnerů pochází z roku 2014, kdy vytvořili Sadu 

nástrojů pro rovnost pohlaví v praxi. Sada nástrojů obsahuje 100 iniciativ organizovaných 

sociálními partnery na pracovištích v 25 evropských zemích. Jedná se o databázi obsahující 

informace o úspěšných iniciativách v oblasti genderové rovnosti, které mohou sloužit jako 

inspirace. Iniciativy se týkají 1. rolí mužů a žen, 2. žen v rozhodovacích pozicích, 3. slaďování 

práce a soukromého života a 4. rozdílů v odměňování mezi muži a ženami. Databáze přehledně 

shrnuje, které ze čtyřech témat se daná iniciativa týká, v jakém státě byla vytvořena (nebo zda 

vznikla na úrovni EU) a kolik subjektů na ní participovalo, tj. zda se jednalo pouze o odborovou 

organizaci, pouze o zaměstnavatelskou organizaci, nebo se jednalo o dvoustrannou dohodu anebo 

o dohodu tripartity.248 

Další iniciativa se týká odborové organizace ETUC, která je v oblasti rovnosti žen a mužů 

velice aktivní. V roce 2016 vytvořila svůj Akční program vztahující se k genderové rovnosti. Jedná 

se o dokument, který nastiňuje, jak má nadále evropská konfederace a její členové ohledně této 

problematiky postupovat. ETUC v programu zdůrazňuje, že rovnost žen a mužů zůstává její 

prioritou a uvědomuje si zde svou roli. Jakožto klíčový hráč při podpoře sociální spravedlnosti 

přijímá svůj závazek k boji proti diskriminačnímu jednání a klade si pět cílů v této oblasti: 1. 

implementaci gender mainstreamingu do všech politik ETUC, 2. prosazování ekonomické 

nezávislosti žen a mužů a boj proti rozdílům mezi muži a ženami v odměňování a důchodech, 3. 

řešení rovnováhy mezi prací a soukromím, 4. odstranění rozdílů v účasti žen a mužů 

v rozhodovacích orgánech odborových organizací a zaměstnavatelských organizací a 5. boj proti 

sexuálnímu obtěžování a násilí v práci. Program v rámci pěti cílů konkretizuje i klíčové činnosti, 

prostřednictvím kterých má být cílů dosaženo. Co se týče implementace akčního programu, ETUC 

i přidružené organizace měly realizovat jednotlivé činnosti a tento program co nejvíce zviditelnit. 

Výkonný výbor měl za úkol zhodnotit dosažené výsledky a výbor pro ženy měl dohlížet na 

 
247 European Trade Union Confederation. The 2015-2017 Work Programme of the European Social Partners. (cit. 18. 

2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en/publication/2015-2017-work-programme-european-

social-partners. 
248 Employers‘ Resource Center. A toolkit for Gender Equality in Practice. (cit. 15. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

http://erc-online.eu/GENDERTOOLKIT/#/initiatives/. 

https://www.etuc.org/en/publication/2015-2017-work-programme-european-social-partners
https://www.etuc.org/en/publication/2015-2017-work-programme-european-social-partners
http://erc-online.eu/GENDERTOOLKIT/#/initiatives/
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provádění klíčových akcí. V neposlední řadě bylo potřebné zpřístupnit dostatečné zdroje ze strany 

ETUC i přidružených organizací.249 

Evropská konfederace odborových svazů v uplynulých letech prokázala značnou aktivitu  

i co se týče aktivit vedoucích ke zlepšení účasti žen v rozhodovacích pozicích. Její aktivity 

nesměřují pouze navenek, ale i do vlastních struktur. Od roku 2007 kupříkladu shromažďuje údaje 

o přítomnosti žen a mužů v rozhodovacích pozicích u svých členských organizací. Její výkonný 

výbor přijal také Doporučení pro zlepšení situace v zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích 

v odborových organizacích v roce 2011.250  

Pokud jde o typ činnosti organizací zaměstnavatelů i zaměstnanců ohledně genderové 

rovnosti, v posledních letech se jejich práce zaměřuje spíše na výměnu osvědčených postupů, 

pořádání seminářů a jiné podobné aktivity. Může to být způsobeno tím, že zaměstnavatelé mají 

menší vůli zavazovat se k dosažení rovnosti mezi ženami a muži nežli odbory. To je dobře vidět  

i na propracovanějších interních akčních plánech zaměstnaneckých organizací. Organizace 

zaměstnavatelů také, na rozdíl od odborových organizací, často chápou genderovou rovnost 

v širším kontextu, jako součást diverzity. 251 

Mezi konkrétní výzvy, kterými se zabývají sociální partneři na evropské úrovni v oblasti 

odstraňování nerovného postavení mezi ženami a muži, patří, mimo jiné, platové rozdíly mezi 

muži a ženami, slaďování pracovního a soukromého života a obtěžování na pracovišti. Sociální 

partneři tyto problematiky často řeší skrze akční plány nebo programy, které se vztahují k více 

tématům najednou. Následující kapitoly však budou popisovat především iniciativy, které se 

výrazněji zaměřovaly na některou ze tří oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 
249 European Trade Union Confederation. ETUC Action Programme on Gender Equality 2016-2019. (cit. 19.2.2021). 

Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en/document/etuc-action-programme-gender-equality-2016-2019. 
250 Eurofound. Social partners and gender equality in Europe. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 

2014, str. 11. ISBN 978-92-897-1307-8. (cit. 19. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-

partners-and-gender-equality-in-europe. 
251 ELOMÄKI, Anna, KANTOLA, Johanna. European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and 

Economic Governance. Journal of Common Market Studies, 2020, volume 58, issue 4, str. 1003, 1010. (cit. 14. 

2. 2021). Zdroj dostupný online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-

sHMqtkqoAAAAA%3Aur-

R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr. 

https://www.etuc.org/en/document/etuc-action-programme-gender-equality-2016-2019
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-partners-and-gender-equality-in-europe
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-partners-and-gender-equality-in-europe
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
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5.4.1. Evropští sociální partneři a rozdíly v odměňování mezi ženami a muži (gender pay gap) 

Ke snižování gender pay gapu v jednotlivých evropských státech přispívá kolektivní 

vyjednávání. Ukazuje se, že pokud se na zaměstnankyně vztahují kolektivní smlouvy, platové 

rozdíly mezi ženami a muži mohou být menší až o pět procentních bodů.252 

Co se týče evropských sociálních partnerů, zásadní roli při utváření evropské legislativy 

týkající se řešení rozdílů v odměňování mezi ženami a muži, ale také genderové rovnosti obecně, 

hrají zejména nejdůležitější meziodvětvoví sociální partneři. V rámci konzultací s Komisí 

v oblasti sociálních politik majících základ přímo ve Smlouvě o fungování Evropské unie mohou 

vyjednávat, jak bude evropská legislativa vypadat. Dále mají možnost uzavírat mezi sebou 

autonomní dohody.253 

Sociální partneři na evropské úrovni se snaží vytvářet účinný tlak na relevantní orgány 

k přijetí fungujících opatření. Silnou pozici sociálním partnerům dává i velký počet členů, jménem 

kterých jednají. Například ETUC zastupující 45 milionů členů pocházejících z 90 evropských 

odborových organizací a dalších 10 evropských odborových federací,254zveřejnila v listopadu 

2020 svůj vlastní modelový návrh směrnice o platové transparentnosti, jakožto protest proti 

nečinnosti Komise, která nestihla plánovaný návrh předložit v původně udávaném termínu. Tento 

návrh pozornosti Komise neušel a Komise do svého návrhu směrnice zařadila několik podnětů, 

které navrhovala i ETUC (např. použití hypotetického komparátora). V modelovém návrhu 

směrnice ETUC se uvádí, že jejím účelem je posílení implementace zásady stejné odměny pro 

muže a ženy za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Jak ETUC vysvětluje, COVID-19 měl 

výrazněji ovlivnit ženy a pravděpodobně bude mít za následek zvětšení GPG. Proto by tato 

směrnice měla zaručit, že pokrok učiněný v oblasti snižování platových rozdílů nebude ohrožen.  

ETUC rovněž upozornila, že pandemie ukázala, že práce prováděné hlavně ženami, například 

pečovatelské práce, na které je během ní upřímena pozornost, jsou dlouhodobě podhodnocovány. 

Data Eurostatu totiž ukazují, že 78 % zdravotnických pracovníků tvoří ženy. Z celkového počtu 

 
252 European Commission, Employment and Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving 

for more: Fairness and solidarity in the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2020, str. 133. ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
253  ELOMÄKI, Anna, KANTOLA, Johanna. European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and 

Economic Governance. Journal of Common Market Studies, 2020, volume 58, issue 4, str. 1002. (cit. 14. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-

sHMqtkqoAAAAA%3AurR6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusx

orW0CkC39y2Mtr. 
254 European Trade Union Confederation. About us. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3AurR6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3AurR6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3AurR6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://www.etuc.org/en
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14,7 milionu zdravotnického personálu v EU tvoří pečovatelský personál 28 %.255256Když Komise 

nakonec zveřejnila návrh nové směrnice několik měsíců po slibovaném termínu, vyjádřila se 

Evropská konfederace odborových svazů v tom smyslu, že nástroje prezentované ve směrnici jsou 

nedostatečné. Audity a akční plány se mají vztahovat pouze na podniky s více než 250 

zaměstnanci, dále je na zaměstnavatelích, aby určili, které pozice jsou porovnatelné v rámci zásady 

„za stejnou práci náleží stejná odměna“ a nakonec ETUC směrnici vytýká, že pracuje s pojmem 

„zástupci zaměstnanců“, místo odborových organizací, čímž vzniká prostor pro zástupce vybrané 

zaměstnavateli.257 

Co se týče zajímavých projektů evropských odvětvových sociálních partnerů v oblasti 

platových rozdílů mezi ženami a muži, lze poukázat na 3 iniciativy, z nichž dvě vznikly v sektoru 

veřejných služeb a třetí v ústřední správě. 

V rámci odvětví veřejných služeb uzavřela v roce 2012 EPSU (Evropská federace 

odborových svazů veřejných služeb), celosvětová odborová organizace IndustriALL Global Union 

a CEC (Evropská manažerská konfederace) s energetickou firmou GDF Suez Europe působící v 16 

zemích, dohodu o genderové rovnosti. Účelem bylo dojednat konkrétní opatření týkající se 

rovnosti žen a mužů, včetně pracovních podmínek. Ze související studie vzešlo několik 

doporučení, jako důležitost školení pro pracovníky lidských zdrojů nebo potřeba lépe rozvíjet 

identitu firmy týkající se genderové rovnosti. Dohoda uznává, že v rámci GDF Suez Europe 

existují rozdíly v mzdách mezi ženami a muži a firma je měla řešit za pomoci akčních plánů 

v jednotlivých zemích po konzultacích s odborovými organizacemi a radou zaměstnanců. Přijatá 

opatření směřovala k náborovému procesu, pracovnímu postupu, mzdám, slaďování pracovního  

a soukromého života a také k problematice obtěžování na pracovišti. Součástí dohody je  

i monitoring přijatých opatření. Pokud jde o mzdové rozdíly mezi ženami a muži v podniku, bylo 

zjištěno, že se tyto zvětšují úměrně výši zastávané pozice. GPG činil v roce 2010 17 %, avšak se 

započítáním pohyblivé složky odměny se jednalo o GPG ve výši 22 %, z čehož vyplývá, že ženy 

byly nedostatečně zastoupeny ve vyšších (a rozhodovacích) pozicích. Na základě této dohody se 

 
255Health workers in the EU. Eurostat Q4 2019. (cit. 19. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2. 
256 European Trade Union Confederation. Unions publish own equal pay directive to protest Commission delay. (cit. 

11. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-

directive-protest-commission-delay. 
257 European Trade Union Confederation. Pay Transparency Directive: Good principles, inadequate tools. (cit. 19. 3. 

2021). Zdroj dostupný online: https://www.etuc.org/en/pressrelease/pay-transparency-directive-good-

principles-inadequate-tools. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200409-2
https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-directive-protest-commission-delay
https://www.etuc.org/en/pressrelease/unions-publish-own-equal-pay-directive-protest-commission-delay
https://www.etuc.org/en/pressrelease/pay-transparency-directive-good-principles-inadequate-tools
https://www.etuc.org/en/pressrelease/pay-transparency-directive-good-principles-inadequate-tools
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společnost zavázala ke zvýšení počtu žen v rozhodovacích pozicích a stejně tak ke zvýšení počtu 

mužů v povoláních, kde dominují ženy.258 

V roce 2013 dále odborová organizace Evropská federace odborových svazů veřejných 

služeb připravila v rámci projektu financovaného Evropskou komisí zprávu řešící platové rozdíly 

mezi muži a ženami ve veřejných službách. Zpráva analyzuje příčiny GPG a obsahuje příklady 

z veřejného sektoru, kde často za pomoci kolektivního vyjednávání, došlo k vymýcení platové 

diskriminace.  

Dalším odvětvím, kde se evropští sociální partneři shodli na podobě řešení rozdílů 

v odměňování žen a mužů je ústřední správa. Delegace odborů národní a evropské správy 

(TUNED) a Organizace evropských zaměstnavatelů ve veřejné správě (EUPAE) přijaly v roce 

2014 Doporučení k odstranění rozdílu v platu mezi ženami a muži určené svým národním 

sociálním partnerům. Evropští sociální partneři na ně v doporučení apelují, aby nadále brali 

snižování GPG jako svou prioritu. Sociální partneři se zároveň shodli, že fakt, že je GPG v tomto 

odvětví nižší (11,4 %), než v soukromém sektoru, souvisí s odlišným mechanismem odměňování 

veřejných zaměstnanců, který je více regulován a na který více dopadají veřejné politiky rovnosti 

žen a mužů týkající se např. pracovní doby nebo slaďování práce a soukromí. Dalším bodem 

doporučení je rozvoj celoživotního přístupu k genderové rovnosti. Ve většině zkoumaných zemí 

totiž platové rozdíly mezi ženami a muži rostou s věkem zaměstnanců/zaměstnankyň s tím, že 

největší jsou ve věkové kategorii 40-49 let. Jeví se proto jako užitečné monitorovat GPG dle 

věkových kategorií, a to v souladu s Doporučením Komise o posílení zásady rovného odměňování 

mužů a žen prostřednictvím transparentnosti. Prioritní kategorií by měli být zaměstnanci  

a zaměstnankyně starší 40 let. Mělo by být také zajištěno, že čerpání mateřské a rodičovské 

dovolené nemá na ženy negativní dopady. Další opatření souvisí s motivováním otců v péči o děti 

a podporou slaďování pracovního a rodinného života. Evropští sociální partneři svým národním 

členům také doporučují bojovat proti horizontální a vertikální segregaci, jakož i zlepšit sběr 

relevantních dat.259  

Pohledy evropských odborových organizací a organizací zaměstnavatelů na platovou 

nerovnost mezi ženami a muži se různí. Zatímco představitelé odborů poukazují na diskriminaci 

jakožto hlavní důvod GPG, zaměstnavatelé zdůrazňují roli segregace ve vzdělávání a zaměstnání, 

 
258 Employers‘ Resource Center. A toolkit for Gender Equality in Practice. (cit. 15. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

http://erc-online.eu/GENDERTOOLKIT/#/initiatives/. 
259 European Commission.  Social dialogue texts database. Recommendations towards closing the gender pay gap. 

(cit. 17. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5451. 

http://erc-online.eu/GENDERTOOLKIT/#/initiatives/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5451
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které souvisí hlavně s individuální volbou žen a mužů a přetrvávajícími stereotypy.260 Toto 

pojímání GPG u zaměstnavatelů je možné najít i ve zprávě BUSINESSEUROPE nazvané Klíčové 

otázky k posílení genderové rovnosti v Evropě z roku 2019. Za jedinou efektivní cestu, jak 

odstranit rozdíly v odměňování mezi muži a ženami zaměstnavatelé považují řešení jejich 

skutečné příčiny, tj. genderových stereotypů a genderové segregace ve vzdělávání, na pracovištích 

a ve společnosti jako celku. BUSINESSEUROPE také zdůrazňuje, že by nemělo docházet  

k zaměňování GPG a platové diskriminace.261 

 

5.4.2. Evropští sociální partneři a slaďování pracovního a soukromého života 

Potřeba sladit práci se soukromím, a to i s péčí o své děti nebo o starší rodinné příslušníky 

se týká žen i mužů. Zaměstnavatelé by si proto měli být této potřeby u svých zaměstnanců vědomi. 

Zejména ženy totiž mohou z důvodu péče o druhé na určitý čas, nebo i nastálo zmizet z pracovního 

trhu. Jejich nepřítomnost v práci je však nákladná.262   

Z důvodu péče je u žen také pravděpodobnější, že budou pracovat na zkrácený úvazek. To 

se pak může projevit nejen v rozdílu v odměnách mezi ženami a muži, ale i ve výši důchodů, což 

může vést k jejich chudobě a sociálnímu vyloučení.263 

Za stěžejní dokumenty přijaté evropskými sociálními partnery umožňující lepší sladění 

pracovního a soukromého života považuji rámcovou dohodu o rodičovské dovolené z roku 1995, 

její revidovanou podobu z roku 2009 a rámcovou dohodu o částečném pracovním úvazku z roku 

1997. Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku zakotvila, že se zaměstnanci na částečný 

úvazek má být zacházeno stejně příznivě jako se zaměstnanci na plný úvazek. Rámcová dohoda  

z roku 1995 opravňuje všechny zaměstnance k čerpání alespoň tříměsíční rodičovské dovolené do 

určitého věku dítěte, jedná se o nepřenosné právo. V roce 2008, po 6 měsících vyjednávání, 

podepsali evropští sociální partneři ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP revizi 

rámcové dohody. Jednalo se o historicky první revizi stávající rámcové dohody. Sociální partneři 

 
260 ELOMÄKI, Anna, KANTOLA, Johanna. European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and 

Economic Governance. Journal of Common Market Studies, 2020, volume 58, str. 1011. (cit. 15. 2. 2021). Zdroj 

dostupný online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-

sHMqtkqoAAAAA%3Aur-

R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr. 
261 BUSINESSEUROPE. Key issues to strenghten Gender Equality in Europe. Position paper. 2019, str. 8. (cit. 16. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: https://www.businesseurope.eu/publications/key-issues-strengthen-gender-

equality-europe. 
262 European Commission. Employment and Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving 

for more: Fairness and solidarity in the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2020, str. 134. ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
263 Rec. 35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://www.businesseurope.eu/publications/key-issues-strengthen-gender-equality-europe
https://www.businesseurope.eu/publications/key-issues-strengthen-gender-equality-europe
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
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se totiž shodli, že i když původní dohoda pomohla ke skloubení pracovních povinností rodičů 

s rodinnými povinnostmi, některé prvky dohody je třeba přizpůsobit či revidovat tak, aby lépe 

naplňovaly svůj účel (např. opatření, skrze která otcové mohou lépe uplatnit svůj nárok na 

rodičovskou dovolenou).264 Dohoda z roku 2009 prodlužuje rodičovskou dovolenou na čtyři 

měsíce, z nichž je alespoň jeden měsíc je nepřenosný. Všechny tři dohody byly provedeny na 

základě žádosti sociálních partnerů prostřednictvím směrnic.265  

Směrnice o rodičovské dovolené z roku 2010 však motivovala muže k převzetí rovného 

dílu pečovatelských povinností pouze omezeně a dosažení rovnováhy mezi prací a soukromím 

zůstávalo zejména pro zaměstnance s pečovatelskými povinnosti problematické. Proto Komise 

seznala, že tento právní rámec opět přestal vyhovovat současným potřebám na slaďování.266 

K přijetí další rámcové dohody nahrazující dohodu z roku 2009 však už nedošlo. Jelikož 

snaha uzavřít rámcovou dohodu sociálních partnerů, která by nahradila směrnici o rodičovské 

dovolené selhala, Komise v roce 2017 sama připravila návrh směrnice o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Ten odborové organizace na evropské 

úrovni kvitovaly, zatímco organizace zaměstnavatelů se postavily jednoznačně proti návrhu, když 

zásadně nesouhlasily s legislativními ustanoveními směrnice. Důvodem měla být i nákladnost 

přijímaných opatření pro zaměstnavatele, např. hrazení opatřovatelské dovolené.267Evropský 

odborový institut byl k postoji zaměstnavatelů značně kritický. Jejich postoj označil za 

ambivalentní, protože na jedné straně souhlasili s Novým začátkem pro sociální dialog a na druhé 

straně odmítli vyjednávat dohodu mající obrovské dopady na životy pracujících. Dle ETUI se 

jednalo o selhání, hlavně s ohledem na charakter evropského sociálního dialogu, který nemá 

sloužit pouze k výměně názorů, ale i ke skutečnému zlepšování životních a pracovních 

podmínek.268 

 
264 European Trade Union Confederation. Revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené ze dne 18. června 2009. 

Výkladová příručka EKOS. (cit. 20. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.etuc.org/sites/default/files/Czech_1.pdf. 
265 Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, Oddělení A2. Nový 

začátek pro sociální dialog. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2016, str. 8. ISBN 978-92-79-60848-

3. (cit. 31. 1. 2021). Zdroj dostupný online: http://ec.europa.eu/social/publications. 
266 Rec. 10 a11 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 

pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU. 
267 ELOMÄKI, Anna, KANTOLA, Johanna. European Social Partners as Gender Equality Actors in EU Social and 

Economic Governance. Journal of Common Market Studies, 2020, volume 58, issue 4, str. 1006-1007. (cit. 14. 

2. 2021). Zdroj dostupný online: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-

sHMqtkqoAAAAA%3Aur-

R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr. 
268 DEGRYSE, Christophe. The relaunch of European social dialogue: what has been achieved up to now? In: 

VANHERCKE, Bart, SABATO, Sebastiano, BOUGET, Denis (eds.). Social policy in the European Union: state 

of play 2017. Brussels: ETUI aisbl, 2017, str. 117. ISBN 978-2-87452-467-7. (cit. 10. 2. 2021). Zdroj dostupný 

online: https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-the-european-union-state-of-play-2017.  

https://www.etuc.org/sites/default/files/Czech_1.pdf
http://ec.europa.eu/social/publications
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcms.13018?casa_token=Oy-sHMqtkqoAAAAA%3Aur-R6LGBzAlcCqafvQwhqe3grhT_xZNpH3uokyYyDPdP4BhCtk4aGB3va96s9TZusxorW0CkC39y2Mtr
https://www.etui.org/publications/books/social-policy-in-the-european-union-state-of-play-2017
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Na čem se však evropští sociální partneři dokázali shodnout bylo, že klíčem ke slaďování 

jsou investice do zařízení pro děti a starší osoby. Právě potřeba kvalitních cenově dostupných 

zařízení péče o děti vyústila v přijetí Společného stanoviska evropských sociálních partnerů 

k ustanovením péče o děti v EU v roce 2020. ETUC, BUSINESSEUROPE, SMEunited a CEEP 

se v prohlášení směřovaném vůči členským státům EU a Evropské komisi dovolávají 11. zásady 

Evropského pilíře sociálních práv zaručující všem dětem právo na cenově dostupné a kvalitní 

vzdělávání a péči v raném věku. Zařízení péče o děti jsou rovněž nezbytná pro možnost rodičů 

vykonávat své povolání. Vzhledem k tomu, že o děti pečují převážně ženy, jedná se také  

o možnost, jak se posunout směrem k rovnému odměňování žen a mužů a celkově k genderové 

rovnosti. Sociální partneři dále poukazují na fakt, že v sektoru péče o děti pracují zejména ženy, 

což přispívá k genderovým stereotypům týkajícím se mužských a ženských rolí. Proto se obrací 

na členské státy s těmito doporučeními: 1. aby zvýšily své úsilí o zajištění přístupných, cenově 

dostupných a kvalitních zařízení péče o děti, a to zejména ty státy, které dosud nesplnily 

Barcelonské cíle269, 2. aby podporovaly zvednutí hranice Barcelonských cílů z 33 % na 50 %, 3. 

aby sbíraly podrobnější údaje odhalující sociální a teritoriální nerovnosti v přístupu k zařízením 

péče, 4. aby veřejným a soukromým poskytovatelům těchto služeb stanovily regulatorní rámec 

s rovnými podmínkami a 5. aby podporovaly zařízení péče o děti zdůrazňujíc přínosy pro vývoj 

dítěte, zaměstnanost i rovnost žen a mužů. 

Stanovisko obsahuje doporučení i pro Evropskou komisi, a to, aby do Akčního plánu 

k provedení Evropského pilíře sociálních práv zahrnula akce na podporu členských států při 

stanovování podmínek pro zařízení péče o děti a zvyšování jejich kvality, aby podporovala státy 

v zajišťování zařízení péče o děti, aby podpořila státy ve stanovování měřitelných cílů, aby zvedla 

současnou hranici 33 % v Barcelonských cílech na 50 %, aby stanovila nový cíl týkající se 

podmínek péče o děti po skončení výuky a aby členské státy podporovala v jejich úsilí  

o zajišťování péče o děti zdůrazňováním benefitů týkajících se také rozvoje dětí a řešení dětské 

chudoby.270 

Další dohodou směřující ke sladění pracovního a soukromého života pracovníků je 

Rámcová dohoda o práci na dálku vyjednaná mezi evropskými sociálními partnery. Jednalo se  

o první autonomní dohodu, tzn. za její implementaci byli zodpovědní sociální partneři, a to skrze 

své členské organizace působící v jednotlivých státech EU.  

 
269 Jedná se o zajištění kapacit předškolních zařízení pro nejméně 90 % dětí od 3 let do dosažení věku pro povinnou 

školní docházku a pro nejméně 33 % dětí pod 3 roky. 
270 ETUC, BUSINESSEUROPE, SMEunited, CEEP. European social partners joint statement on childcare provisions 

in the EU. 2020. (cit. 20. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.smeunited.eu/news/european-social-

partners-adopt-joint-statement-on-childcare-provisions-in-the-eu. 

https://www.smeunited.eu/news/european-social-partners-adopt-joint-statement-on-childcare-provisions-in-the-eu
https://www.smeunited.eu/news/european-social-partners-adopt-joint-statement-on-childcare-provisions-in-the-eu
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Sociální partneři v dohodě uvádějí, že práce na dálku představuje pro zaměstnavatele cestu 

k modernizaci a pro zaměstnance možnost, jak sladit práci se svým soukromím. 

Vzhledem k tomu, že práce na dálku zahrnuje širokou škálu situací, zvolili sociální partneři 

definici umožňující je všechny pokrýt. Jedná se o „formu organizace a/nebo výkonu práce 

využívající informačních technologií v kontextu pracovní smlouvy/poměru, kdy závislá práce, která 

by mohla být také vykonávána v prostorách zaměstnavatele, je prováděna mimo tyto prostory“271. 

Pracovníkem na dálku je pak každá osoba, která práci na dálku vykonává.  

V dokumentu je stanoveno, že práce na dálku je dobrovolného charakteru. Může být 

vyžadována jako součást pracovní smlouvy, nebo může být upravena až následně na základě 

dobrovolné dohody. Pracovníci na dálku si také sami organizují pracovní dobu. Důležitým bodem 

dohody je ustanovení týkající se pracovních podmínek, kdy pracovníci na dálku mají mít stejná 

práva jako ostatní pracovníci pracující v prostorech zaměstnavatele. To platí i o přístupu ke 

vzdělávání a ke kolektivním právům.272 

Co se týče implementace dohody, byla v jednotlivých státech provedena prostřednictvím 

národní legislativy, samostatných dohod, které se týkají pouze práce na dálku, prostřednictvím 

kolektivního vyjednávání na národní úrovni (na úrovni odvětví nebo na nadodvětvové úrovni), 

nebo kolektivního vyjednávání na nižších úrovních (např. na úrovni části odvětví nebo na úrovni 

regionu) a také méně závaznými prostředky (kodexy, průvodci, pokyny). V ČR byla dohoda 

implementována zákoníkem práce (§ 317).273 Celkově však implementace této dohody byla spíše 

zklamáním, přičemž na nižším stupni často k žádné implementaci nedošlo.274  

V souvislosti s prací na dálku v době pandemie však odborové organizace v Evropě také 

upozorňují na některá rizika s ní spojená.  Například odborová organizace Eurocadres varuje, že 

práce žen na dálku (z domova) nemusí být férová. Vzhledem k povinnostem žen spojených s péčí 

o děti a s chodem domácnosti může být kariéra žen ohrožena a může dojít k prohloubení genderové 

nerovnosti. Proto by měla být práce na dálku regulována a mělo by být, kromě jiného, uplatněno 

„právo odpojit se“, aby zaměstnankyně pracující z domova měly volný čas, kdy neplní pracovní 

povinnosti. Práce z domova by měla být také méně stresující a zatěžující, a to zejména pro 

 
271 EOK (a kontaktní výbor Eurocadres/CEC), UNICE/UEAPME a CEEP. Rámcová dohoda o práci na dálku ze dne 

16. 7. 2002. (cit. 20. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf. 
272 EOK (a kontaktní výbor Eurocadres/CEC), UNICE/UEAPME a CEEP. Rámcová dohoda o práci na dálku ze dne 

16. 7. 2002. (cit. 20. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf. 
273 DRBALOVÁ, Vladimíra, MÁLKOVÁ, Hana. Průvodce rámovými dohodami evropských sociálních partnerů. 

2007, str.14. (cit. 20. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: 

http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf . 
274 PROSSER, Thomas. Economic union without social union: The strange case of the European social dialogue. 

Journal of European Social Policy, 2016, volume 26(05), str. 464. (cit. 5. 3. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298. 

https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf
https://www.spcr.cz/cz/eu/esd/esd_telework.pdf
http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0958928716664298


 

95 

 

 

zaměstnankyně-matky. K tomu by měla přispět spolupráce vlád, sociálních partnerů, ale také 

zapojení společnosti jako celku.275 

Důležitost rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem si uvědomují i sociální 

partneři na úrovni odvětví, kteří se touto problematikou zabývají ve svých projektech  

a iniciativách. Evropští sociální partneři ze sektoru železnic například každoročně publikují zprávy 

týkající se vývoje ženské zaměstnanosti v sektoru. Cílem je dosáhnout větší zaměstnanosti žen 

v tomto odvětví. Zpráva z roku 2020 se zabývá také opatřeními na podporu slaďování soukromého 

a pracovního života a hodnotí situaci v členských organizacích v sektoru železnic. Vypracována je 

na základě dotazníkového šetření týkající se 28 železničních společností z 21 států. Z dotazníku 

vyplynulo, že nejoblíbenějším prostředkem k nalezení rovnováhy mezi soukromím a prací je 

pružná pracovní doba, kterou využívá 71,4 % společností, zkrácený úvazek, který je k dispozici  

u 53,6 % společností a práce na dálku, která je možná u 39,3 % zaměstnavatelů. Ze všech 

zaměstnankyň pracovalo na zkrácený úvazek 15,2 % žen, zatímco pouze 5,2 % mužů. 

Nepopulárními nástroji je naopak poskytnutí zařízení péče o děti přímo u zaměstnavatele, které 

umožňuje pouze 7,1 % zaměstnavatelů. Ze zprávy dále plyne, že někteří z dotazovaných národních 

sociálních partnerů (v Rakousku, Francii, Německu a Švýcarsku) byly schopni zredukovat počet 

žen na zkráceném úvazku a tím jejich počet přiblížit počtu mužů pracujících na zkrácený úvazek. 

To je ve zprávě hodnoceno jako krok správním směrem, protože ženy obvykle pracují na zkrácený 

úvazek z důvodu péče o děti nebo starší rodinné příslušníky. Jak zpráva poznamenává, ke sladění 

pracovního a soukromého života je nutné spravedlivější sdílení pracovních a jiných povinností 

mezi ženami a muži. V závěru je také doporučeno k přilákání žen do sektoru zapojit do procesu 

odborníky na gender mainstreaming.276 

 

5.4.3. Evropští sociální partneři a obtěžování na pracovišti 

Psychosociální rizika, kam spadá i násilí, obtěžování a šikana na pracovišti, mají značné 

dopady na pracovníky, protože jsou propojeny s absencí v práci i nemalými náklady pro podniky. 

Tato rizika jsou také spojována se stresem.277 Podle průzkumu evropské pracovní síly z roku 2013 

 
275 Eurocadres. Women caught in the teleworking trap?  (cit. 14. 1. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.eurocadres.eu/women-caught-in-the-teleworking-trap/. 
276 CER, ETF. 6th Annual Report on the Development of women’s employment in the European railway sector. (cit. 

20. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.cer.be/publications/latest-publications/sixth-annual-report-

development-womens-employment-european-railway. 
277 Eurofound, EU-OSHA. Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention. Luxembourg: 

Publication Office of the European Union, 2014. ISBN 978-92-897-1218-7. (cit. 21. 2. 2021).  Zdroj dostupný 

online: https://osha.europa.eu/en/publications/psychosocial-risks-europe-prevalence-and-strategies-

prevention/view. 

https://www.eurocadres.eu/women-caught-in-the-teleworking-trap/
https://www.cer.be/publications/latest-publications/sixth-annual-report-development-womens-employment-european-railway
https://www.cer.be/publications/latest-publications/sixth-annual-report-development-womens-employment-european-railway
https://osha.europa.eu/en/publications/psychosocial-risks-europe-prevalence-and-strategies-prevention/view
https://osha.europa.eu/en/publications/psychosocial-risks-europe-prevalence-and-strategies-prevention/view
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bylo zjištěno, že 1,9 % pracovníků bylo vystaveno obtěžování a šikaně a 1,6 % násilí nebo 

vyhrůžce násilí.278  

Z níže uvedeného grafu vyplývá, že sociální dialog hraje důležitou roli v boji proti 

obtěžování na pracovišti, protože přispívá k jeho snižování. Pokud v podniku působí odborová 

organizace, jsou pracovníci méně často terčem slovního obtěžování, sexuálního obtěžování nebo 

šikany.279 

280 

V následujícím textu jsou přiblíženy dohody a iniciativy sociálních partnerů, z nichž 

některé se vztahují specificky k boji proti obtěžování žen a proti sexuálnímu obtěžování na 

pracovišti, jiné se zabývají násilím a obtěžováním na pracovišti v širším pojímání. 

Pokud jde obecně o násilí a obtěžování na pracovišti, odborové organizace a organizace 

zaměstnavatelů si jsou vědomi, že se jedná o závažnou problematiku, a proto přistoupili k přijetí 

 
278 European Commission. Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and 

violence at work. Final report. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016, str. 8. ISBN 978-

92-79-61784-3. (cit. 21. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1. 
279 European Commission. Employment and Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving 

for more: Fairness and solidarity in the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2020, str. 135. ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
280 Graf ukazuje pravděpodobnost, že se osoba stane obětí obtěžování a šikany ve společnostech s 

odborovou reprezentací a bez ní. Hodnoty pod 1 naznačují, že ve společnostech s odborovou reprezentací je 

menší pravděpodobnost, že se stane osoba obětí obtěžování než bez ní. Zdroj: Evropská komise. Vlastní 

kalkulace založena na průzkumu pracovních podmínek v Evropě. In: European Commission. Employment and 

Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving for more: Fairness and solidarity in 

the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020, str. 136. 

ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 22. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
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Autonomní rámcové dohody evropských sociálních partnerů o obtěžování a násilí na pracovišti281. 

Došli ke shodě, že násilí a obtěžování je nepřijatelné a svorně ho odsoudili, a to ve všech jejich 

formách. Jak dále sociální partneři v dohodě sdělují, jsou si vědomi toho, že tento fenomén může 

mít seriózní sociální a ekonomické dopady. Násilí a obtěžování může mít různou formu, být 

tělesné, duševní nebo sexuální povahy, dít se jednorázově nebo opakovaně a odehrávat se mezi 

kolegy, nadřízeným a podřízeným anebo ze třetí strany, tj. ze strany klientů, pacientů atd. V dohodě 

se také uvádí, že i když k násilí a obtěžování může dojít na jakémkoli pracovišti, některé sektory 

jsou vystaveny většímu riziku. Cíl této dohody je stanoven v bodu 2 dohody a má se jednat  

o zvýšení porozumění a povědomí o tomto fenoménu a o poskytnutí zaměstnancům, 

zaměstnavatelům a jejich zástupcům rámec činností, který má sloužit k rozpoznání, předcházení  

a vypořádání se s násilím a obtěžováním. Dohoda dále poskytuje definice obtěžování i násilí 

následovně: „K obtěžování dochází, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucích 

zaměstnanců opakovaně a úmyslně zneužíván, je jim vyhrožováno a/nebo jsou ponižováni za 

okolností souvisejících s prací. K násilí dochází, je-li jeden nebo více zaměstnanců nebo vedoucích 

zaměstnanců napaden za okolností souvisejících s prací“282. Obtěžování a násilí má za cíl nebo 

má jako účinek narušení důstojnosti (vedoucího) zaměstnance, negativní ovlivnění jeho zdraví  

a vytvoření nepřátelského pracovního prostředí. Z definice je zjevné, že obtěžování je zde 

pojímáno šířeji než ve smyslu českého antidiskriminačního zákona, kde musí být spjato s určitým 

diskriminačním důvodem. 

Dohoda se dále zabývá předcházením, odhalováním a zvládáním obtěžování a násilí, 

přičemž zvyšování povědomí o nich může snížit pravděpodobnost jejich páchání. Podniky mají 

prohlásit, že obtěžování ani násilí nebude tolerováno. Dohoda také obsahuje návod pro 

zaměstnavatele, jak řešit případy násilí a obtěžování: je třeba zachovat diskrétnost s cílem chránit 

soukromí a důstojnost daných osob, pokud se případ určité osoby netýká, nemají ji být poskytnuty 

žádné informace, stížnosti mají být řešeny bezodkladně, je třeba zajistit spravedlivé zacházení  

a doložit podrobné informace. Nepravdivá obvinění by dále neměla být tolerována a je možné 

přijmout i pomoc mimo organizaci. Škála sankcí může sahat od disciplinárního řízení až po 

 
281 BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EOK (a kontaktní výbor Eurocadres/CEC). Autonomní rámcová dohoda 

evropských sociálních partnerů o obtěžování a násilí na pracovišti ze dne 26. dubna 2007. (cit. 21. 2. 2021). 

Zdroj dostupný online: 

http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf. 
282 BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EOK (a kontaktní výbor Eurocadres/CEC). Bod 3 Autonomní rámcové 

dohody evropských sociálních partnerů o obtěžování a násilí na pracovišti ze dne 26. dubna 2007. (cit. 21. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: 

http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf. 

http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf
http://www.socr.cz/assets/aktivity/publikace/Pruvodce_ramcovymi_dohodami_evropskych_SP.pdf
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propuštění. Obětem se naopak, dostane podpory a příp. i pomoci s reintegrací. Zaměstnavatelé se 

zaměstnanci mají sledovat postupy stanovené v dohodě s cílem zajistit jejich účinnost. 

Co se týče implementace tohoto dokumentu, mělo k ní dojít v souladu s postupy a praxí 

daných členských států. Národní sociální partneři k jejímu provedení použili různých forem, např. 

dohody mezi národními sociálními partnery, akce na odvětvové úrovni a konkrétní aktivity na 

úrovni jednotlivých společností. V některých zemích byla přijata i právní úprava zabývající se 

násilím a obtěžováním na pracovišti.283 Většinou se však jednalo o nezávazné nástroje jako jsou 

doporučení, strategie, prohlášení nebo překlad dohody a jeho distribuce284. V 10 z 31 zemí pak 

nedošlo k uskutečnění žádné specifické akce k implementaci dohody.  

V souvislosti s dopady rámcové dohody byl proveden průzkum v osmi zemích mezi 400 

zaměstnavateli a zástupci zaměstnanců zabývajícími se bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

ze kterého vyplývá, že přibližně 40 % podniků zavedlo nová opatření sloužící k prevenci 

obtěžování a násilí od roku 2010. V asi 20 % případů zaměstnavatelé a dotazovaní zástupci 

zaměstnanců přičítali vznik těchto opatření přímo implementaci rámcové dohody o obtěžování  

a násilí na pracovišti. Zjištění z online průzkumu navíc potvrdila, že kolem 35 % podniků má za 

to, že povědomí o násilí a obtěžování se zvýšilo od roku 2010 a z osob zabývajícími se bezpečností 

a ochranou zdraví při práci se 41 % zaměstnavatelů a 61 % zaměstnanců domnívá, že došlo 

k zvýšení povědomí o dané problematice.285  

Evropští sociální partneři na úrovni odvětví činí také různé aktivity proti obtěžování na 

pracovišti, které mohou být implementovány na úrovni jejich členských organizací v rámci určité 

země nebo podniku. Jedná se o přijímání příruček, směrnic, doporučení a přípravu kampaní nebo 

jiných projektů.  

Svaz provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Evropská 

federace pracovníků v dopravě (ETF) například v roce 2014 vydaly příručku pro rejdařské 

společnosti s názvem Eliminace obtěžování a šikany na pracovišti. Představitelé zaměstnanců  

i zaměstnavatelů vytvořili tuto příručku, aby upozornili na obtěžování a šikanu a označili je za 

nepřijatelné. Dokument se specificky zaobírá i sexuálním obtěžováním a uvádí, že patří mezi 

nejrozšířenější formy obtěžování. V příručce poskytují rady a příklady, jak obtěžování a šikanu 

 
283 HEPPNEROVÁ, Denisa. Autonomní dohody evropských sociálních partnerů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců-

jejich implementace a přínos. 2017, str. 20-21. (cit. 21. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/autonomni-dohody-evropskych-

socialnich-partneru-v-oblasti-pece-o-zdravi-zamestnancu?inheritRedirect=false. 
284 Do této kategorie patří i ČR. 
285 European Commission. Study on the implementation of the autonomous framework agreement on harassment and 

violence at work. Final report. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2016, str. 99. ISBN 978-

92-79-61784-3. (cit. 21. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-

/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1. 

https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/autonomni-dohody-evropskych-socialnich-partneru-v-oblasti-pece-o-zdravi-zamestnancu?inheritRedirect=false
https://www.esfcr.cz/detail-clanku/-/asset_publisher/BBFAoaudKGfE/content/autonomni-dohody-evropskych-socialnich-partneru-v-oblasti-pece-o-zdravi-zamestnancu?inheritRedirect=false
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/09cef40c-0954-11e7-8a35-01aa75ed71a1
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vymýtit. Oběti obtěžování a šikany jsou totiž často demotivovány a trpí stresem, který může vést 

k nežádaným absencím nebo k přímo k opuštění zaměstnání, což vytváří, mimo jiné, náklady na 

nábor nových zaměstnanců. Příručka uvádí příklady, prostřednictvím kterých chce pomoci 

společnostem identifikovat šikanu a obtěžování a dále poskytuje postupy, jak případné incidenty 

řešit. Příručka dále radí, že jednotlivé firmy by se měly rázně vymezit vůči šikaně i obtěžování,  

a to prostřednictvím písemného prohlášení přístupného všem zaměstnancům, které by mělo 

obsahovat co nejvíce příkladů nepřijatelného chování. Součástí firemní politiky proti šikaně  

a obtěžování má pak být také organizace workshopů, která má zaručit hladší průběh implementace 

daných mechanismů. Závěrem je obsažena i praktická kazuistika a příklady letáku, který má mířit 

na osvětu mezi zaměstnanci v oblasti šikany a obtěžování.286 

Pokud jde o ženy, setkávají se v některých odvětvích s násilím a obtěžováním v práci 

mnohem častěji než v odvětvích jiných. Práce v dopravě se ukazuje být z tohoto pohledu značně 

riziková. Odborová organizace ETF proto připravila v roce 2017 zprávu shrnující průzkum 

uskutečněný s 1444 zaměstnankyněmi z různých odvětví dopravy týkající se jejich zkušeností 

s násilím a obtěžováním v práci. Z průzkumu vyplynulo, že dle 25 % žen se násilí na ženách 

objevuje v práci pravidelně a 26 % žen se domnívá, že obtěžování je považováno za „součást 

práce“ v dopravě. Dotazník zkoumal i negativní psychické i fyzické dopady násilí a obtěžování na 

zaměstnankyně. Jednalo se například o deprese, stres, podrážděnost, strach a fyzické problémy 

jako jsou nespavost, bolesti hlavy nebo problémy se soustředěním. Některé respondentky byly 

v důsledku násilí dlouhodobě práceneschopné. 49 % respondentek uvedlo, že se setkalo s násilím 

ze strany zákazníka, 22 % ze strany kolegu a 17 % ze strany nadřízeného. Sexuální obtěžování 

zažilo téměř 40 % dotazovaných žen a také nejčastěji ze strany zákazníka. Průzkum zároveň 

ukázal, že daný incident nahlásily pouze 2/3 žen. Násilí a obtěžování žen v dopravě se na základě 

tohoto průzkumu ukázalo jako rozšířený a rostoucí problém mající negativní dopady na bezpečnost 

a zdraví zaměstnankyň, který se málokdy odehraje pouze jednorázově. ETF ve zprávě závěrem 

poznamenává: „I když jsou všichni zaměstnanci v dopravě vystaveni riziku násilí, ženy mají 

zkušenost se specifickými typy násilí a jsou také terčem násilí, protože jsou ženy. Mnoho 

respondentek má za to, že širší společenský problém nerovných genderových rolí a vztahů, 

škodlivých genderových stereotypů a akceptace nerovností mezi ženami a muži, přispívají ke 

kultuře násilí a obtěžování žen v dopravě. Mnohé respondentky mluvily o mužské šovinistické 

atmosféře na pracovišti, kde diskriminace žen a kultura sexuálního obtěžování negativně ovlivňuje 

 
286 ESCA, ETF. Eliminating workplace harassment and bullying. Guidelines to shipping companies. 2014. (cit. 22. 2. 

2021). Zdroj dostupný online: https://www.nautilusint.org/en/news-insight/resources/partnership-

publications/eliminating-work-place-harassment-and-bullying/. 

https://www.nautilusint.org/en/news-insight/resources/partnership-publications/eliminating-work-place-harassment-and-bullying/
https://www.nautilusint.org/en/news-insight/resources/partnership-publications/eliminating-work-place-harassment-and-bullying/
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pracovní prostředí.“287 Výsledky průzkumu ETF dále posloužily pro navazující kampaň a jiné 

iniciativy směřující ke zlepšení situace v odvětví.288 

Další oblastí, na kterou se evropští odvětvoví sociální partneři zaměřují, je násilí  

a obtěžování ze strany třetích osob. Za třetí osoby jsou považovány osoby, které pro daný podnik 

nepracují, jde tedy o zákazníky, pacienty anebo klienty. Tento druh násilí se vyskytuje v některých 

odvětvích nepoměrně více, např. v už zmiňovaném odvětví dopravy, nebo v sektorech, kde jsou 

výrazně více zastoupeny ženy. Sociální partneři ze sektoru obchodu, soukromé bezpečnosti, 

lokální a regionální správy, ústřední správy, zdraví a vzdělávání proto připravili v roce 2010 

Multisektorové pokyny k prevenci násilí a obtěžování v práci, způsobené třetími stranami. Pokyny 

se zabývají dopady násilí a obtěžování ze strany třetích osob na zdraví pracovníků a na jejich 

důstojnost. Jejich cílem je na pracovištích nastavit strategii řešení těchto jevů. Dokument obsahuje 

praktické kroky pro zaměstnavatele, zaměstnance a odborové organizace, které lze podnikat 

k předcházení a snižování výskytu násilí a obtěžování.289  

S touto problematikou souvisí i projekt Evropského odborového výboru pro vzdělávání 

(ETUCE) a Evropské federace zaměstnavatelů ve vzdělávání (EFEE), který připravili v roce 2012. 

Projekt si klade za cíl podporovat jejich členské organizace v aktivitách zaměřených proti násilí 

způsobeném třetí stranou a proti obtěžování. Úprava násilí způsobeného třetí stranou a obtěžování 

by měla být zahrnuta do kolektivních dohod ve vzdělávání a zároveň by členským organizacím 

měla pomoci nastavit na jejich pracovištích strategie pro prevenci tohoto jevu ve školách.290 

Obsáhlou zprávu zabývající se násilím a obtěžováním žen v práci vypracovala ETUC 

v roce 2017. Dokument shrnuje projekty a strategie členských odborových organizací bojujících 

s těmito nežádoucími jevy. Zpráva konstatuje, že násilí na ženách a jejich obtěžování je formou 

diskriminace, která má seriózní dopady. Obsahuje proto sérii doporučení, kolektivních dohod, 

kampaní, školení a jiných prostředků, které odborovým organizacím umožňují na tyto problémy 

reagovat a které mohou sloužit jako příklad pro další organizace. ETUC zároveň podotýká, že 

eliminace genderově podmíněného násilí a obtěžování je zahrnuta mezi cíli jeho Akčního 

programu pro genderovou rovnost na roky 2016-2019. Jedním z hlavních závěrů zprávy je, že 

 
287 ETF. Violence against women at work in transport. Summarty report of findings from a survey by ETF. 2017, str. 

27. (cit. 22. 2. 2021). Zdroj dostupný online: https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2018/09/ETF-

summary-report-VAW-at-work-in-transport_EN.pdf. 
288 Tamtéž. 
289 European Commission. Employment and Social Developments in Europe 2020. Leaving no one behind and striving 

for more: Fairness and solidarity in the European social market economy. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2020, str. 136. ISBN 978-92-76-21510-3. (cit. 8. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes. 
290 ETUC. Safe at home, safe at work. Trade union strategies to prevent, manage and eliminate work-place harassment 

and violence against women. 2017, str. 21. (cit. 23. 2. 2021). Zdroj dostupný online: 

https://www.etuc.org/en/document/safe-home-safe-work-final-report-national-country-studies. 

https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2018/09/ETF-summary-report-VAW-at-work-in-transport_EN.pdf
https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2018/09/ETF-summary-report-VAW-at-work-in-transport_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8342&furtherPubs=yes
https://www.etuc.org/en/document/safe-home-safe-work-final-report-national-country-studies
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kolektivní vyjednávání patří mezi nejúčinnější prostředky pro prevenci a odstranění násilí na 

ženách, a to jako součást kolektivních dohod o odstranění násilí týkajících se všech zaměstnanců, 

anebo týkajících se sexuálního obtěžování, násilí ze strany třetích osob anebo fenoménu domácího 

násilí v práci. Správa obsahuje i řadu doporučení pro národní i evropské odborové organizace  

a další zúčastněné subjekty, přičemž evropské odborové federace by měly zejména diskutovat 

předmětnou problematiku v rámci evropského sociálního dialogu, jehož výsledky se mohou 

objevit v dohodách, společných prohlášeních nebo výzkumech evropských sociálních partnerů.291 

Závěrem lze konstatovat, že sociální partneři na evropské úrovni hrají v oblasti rovnosti 

žen a mužů zásadní roli. Svojí činností přispívají k překonání genderových nerovností v různých 

oblastech. Jejich genderové aktivity se však zaměřují také dovnitř jejich struktury a mohou sloužit 

jako příklad pro ostatní. Je proto důležité, aby sociální partneři pokračovali ve své činnosti vedoucí 

k dosahování rovnosti na interní jakož i externí úrovni.292 

  

 
291 Tamtéž, str. 83.  
292 Eurofound. Social partners and gender equality in Europe. Luxembourg: Publication Office of the European Union, 

2014, str. 42. ISBN 978-92-897-1307-8. (cit. 19. 2. 2021).  Zdroj dostupný online: 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-

partners-and-gender-equality-in-europe. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-partners-and-gender-equality-in-europe
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2014/working-conditions-industrial-relations/social-partners-and-gender-equality-in-europe
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Závěr  

V rigorózní práci jsem se zabývala rovností žen a mužů v pracovním právu a vlivem, jaký 

mají na dosahování rovnosti evropští sociální partneři. Byla představena nejdůležitější právní 

úprava regulující oblast rovného zacházení s ženami a muži na úrovni Mezinárodní organizace 

práce, Organizace spojených národů, Rady Evropy, Evropské unie i České republiky.  

Za speciálně důležitou považuji právní úpravu Evropské unie, která reguluje tuto 

problematiku zejména prostřednictvím směrnic. Všechny směrnice týkající se rovnosti žen a mužů 

jsou totiž pro Českou republiku závazné co do výsledků, jichž má být dosaženo. V posledním 

období přišla Evropská unie s dvěma obzvlášť slibnými směrnicemi. Týkají se 1. většího zapojení 

otců do péče o děti a 2. řešení platových rozdílů mezi ženami a muži. Jak nedostatečné zapojení 

otců do péče o malé děti, tak i GPG totiž patří mezi hlavní příčiny přetrvávajících nerovností na 

trhu práce. 

V roce 2019 byla tedy přijata směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem 

rodičů a pečujících osob, která by měla motivovat muže k převzetí rovného dílu pečovatelských 

povinností jako mají ženy. Směrnice prodlužuje otcovskou dovolenou z týdne na 10 dní a také 

určuje, že rodičovská dovolená má být individuálním právem pro každého rodiče ve výši 4 měsíců, 

přičemž 2 měsíce by měly být nepřenosné. Státy by tuto dvouměsíční dobu měly nastavit tak, aby 

usnadnily její čerpání oběma rodiči. Směrnice zavádí i další instituty pro sladění práce a rodiny. 

Zda však bude mít za následek větší zapojení otců do péče bude záviset od její implementace.  

Dále Evropská komise představila návrh směrnice o platové transparentnosti. Tato 

směrnice by prostřednictvím série opatření měla řešit nedostatečné prosazování zásady stejné 

odměny pro ženy a muže za stejnou práci prostřednictvím transparentnosti.  

V práci je také podán přehled judikatury ESD/SDEU vztahující se k popisované oblasti. 

Jeho činnost je nesmírně důležitá, protože právo EU interpretuje a dotváří. Soudní dvůr ve své 

rozhodovací činnosti mimo jiné vysvětlil, co se rozumí pod pojmem nepřímá diskriminace a že 

diskriminace z důvodu těhotenství a mateřství je diskriminací z důvodu pohlaví. Tyto pojmy se 

poté dostaly i do směrnic EU. Soudní dvůr se také zabýval tím, kdy a za jakých okolností lze použít 

pozitivní opatření. 

Pokud jde o českou právní úpravu vztahující se k rovnosti žen a mužů, základ lze nalézt 

v Listině základních práv a svobod, kde je uvedeno, že základní práva a svobody se zaručují všem, 

a to i bez ohledu na pohlaví. Rovnost zaměstnanců a zákaz diskriminace je pak jednou ze zásad 

pracovněprávních vztahů, jak zakotvuje zákoník práce. S výkladem základních pojmů jako jsou 

diskriminace, obtěžování a sexuální obtěžování zákoník práce odkazuje na antidiskriminační 
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zákon, který zapracovává i směrnice upravující rovné zacházení pro muže a ženy. Třetím 

stěžejném zákonem je zákon o zaměstnanosti zakotvující rovnost zacházení a zákaz diskriminace 

při uplatňování práva na zaměstnání. Právní úprava ČR je v souladu s právem EU. Problémem 

však je, že nerovnosti mezi ženami a muži i nadále přetrvávají. Domnívám, že právě Evropská 

unie reaguje efektivněji na tyto nerovnosti a doufám, že přijetí výše uvedeného nového návrhu 

směrnice o transparentnosti a implementace směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým 

životem by mohlo mít na postavení žen a mužů pozitivní dopad.  

Zároveň považuji za nesmírně důležité zvýšit počet žen v rozhodovacích pozicích  

a politice, aby došlo k spravedlivějšímu veřejnému rozhodování, a to jak nezávaznými, tak  

i závaznými opatřeními. Změnu v ČR by v tomto ohledu mohla např. přinést novela nominačního 

zákona a zákona o korporacích, které by zavedly ustanovení k podpoře vyrovnaného zastoupení 

žen a mužů v řídících a kontrolních orgánech obchodních korporací. Tento cíl je stanoven ve vládní 

genderové strategii. Co se týče schválení těchto novel zákonů, jsem však spíše skeptická. 

Pokud se jedná o popis české judikatury vztahující se k diskriminaci z důvodu pohlaví, lze 

konstatovat, že rozhodovaných případů je málo. Za poslední roky se jednalo spolu pouze o 2 

pravomocně rozhodnuté případy ročně, a to pokud šlo o spory s motivem diskriminace 

z pracovního poměru, z pracovního poměru týkající se zvláštních pracovních podmínek 

zaměstnankyň (matek) a zaměstnanců pečujících o dítě, skončení pracovního poměru z důvodu 

diskriminace a mzdové diskriminace. Většina případů se před soud ani nedostane, a pokud ano, 

často jsou tyto případy zamítány z důvodu neunesení důkazního břemene. 

V práci jsou popsány i strategie rovnosti žen a mužů Rady Evropy, Evropské unie a České 

republiky, které prezentují politiku genderové rovnosti na následující období. Všechny tři strategie 

přitom mezi své priority zařadily boj proti genderovým stereotypům a sexismu, boj proti 

genderově podmíněnému násilí, dosažení vyváženosti žen a mužů v rozhodovacích pozicích  

a politice (nebo alespoň zvýšení počtu žen v těchto pozicích) a všechny strategie také považují za 

stěžejní začleňování genderového hlediska do politik. U české strategie a strategie EU se pak do 

popředí dostává i intersekcionální přístup. Tento trend je zjevný i z návrhu směrnice o platové 

transparentnosti. Nezbývá než doufat, že situace v Evropě se i pod vlivem těchto strategií zlepší, 

pokud jde o rovnost mužů a žen. 

Další kapitola se věnuje Evropskému sociálnímu dialogu. Z jeho vývoje je patrné postupné 

posilování role evropského sociálního dialogu. To se týká nejen propracovanějšího systému 

konzultací sociálních partnerů ze strany Evropské unie a tím i jejich většího zapojení do tvorby 

práva, ale i důrazu kladeného na budování kapacit vnitrostátních sociálních partnerů a jeho 
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podpory ze strany EU i z finančního hlediska. Dále je zřejmá snaha Unie směrem k častějšímu 

uzavírání dohod mezi sociálními partnery. 

Pokud jde o problémy s dosahováním rovnosti žen a mužů ze strany evropských sociálních 

partnerů, setkáváme se s bojem mezi ekonomickými zájmy, které preferují organizace 

zaměstnavatelů a sociálními zájmy, které upřednostňují odborové organizace. Za nejvýznamnější 

iniciativy v oblasti genderové rovnosti považuji ty, na kterých se shodnou jak odborové 

organizace, tak i organizace zaměstnavatelů. Sociální partneři mohou ve shodě přijímat autonomní 

dohody, anebo mohou požádat Komisi, aby jejich dohodu přetavila ve směrnici a ta se tak stala 

závaznou. Většinou však přijímají řadu nezávazných dokumentů, které však přesto mohou mít vliv 

na situaci na pracovištích. Evropští sociální partneři totiž zastupují velké množství členů 

z evropských zemí a působí tak vlivem přesvědčivosti. Snaha o dosažení rovnosti mezi ženami  

a muži se promítá i do jejich pracovních programů. 

Za aktivnější v odstraňování genderových nerovností lze označit odborové organizace nežli 

organizace zaměstnavatelů. Například Evropská konfederace odborových svazů se zabývala  

i zlepšením poměru žen a mužů ve vedoucích pozicích svých členských organizací. Aktivity 

sociálních partnerů tedy nesměřují jen ke zlepšení postavení žen a mužů navenek, ale i dovnitř.  

Meziodvětvoví sociální partneři hrají také významnou roli při tvorbě práva, protože jsou 

Komisí konzultováni. Jedná se buď o konzultace možného zaměření akce z oblasti sociální 

politiky, a poté i o konzultaci obsahu zamýšleného návrhu. Kromě legislativních návrhu se jedná 

o konzultaci otázek týkajícího se vývoje v Unii ve všech oblastech se sociální důsledky. Třetí 

formou konzultací jsou pak veřejné konzultace, kam se mohou zapojit i jiní aktéři, ale kde mají 

sociální partneři silnější postavení, pokud mají k dané problematice stejný postoj. 

Další část práce se věnovala zkoumání iniciativ sociálních partnerů v oblasti 1. gender pay 

gapu, 2. slaďování pracovního a soukromého života a 3. obtěžování na pracovišti. Tato část 

obsahuje přehled projektů, iniciativ a dohod na meziodvětvové i odvětvové úrovni.  

Pokud se jedná o rozdíly v odměňování žen a mužů, organizace zaměstnavatelů se 

domnívají, že jejich příčinou jsou genderové stereotypy a genderová segregace ve společnosti. 

Odborové organizace pak akcentují hlavně vliv diskriminace. 

Za stěžejní dokumenty přijaté evropskými sociálními partnery mající za cíl lepší sladění 

pracovního a soukromého života považuji rámcovou dohodu o částečném pracovním úvazku  

a rámcovou dohodu o rodičovské dovolené spolu s její přepracovanou verzí. Dohoda o částečném 

pracovním úvazku zakotvovala, že se zaměstnanci na částečný úvazek nemá být zacházeno méně 

příznivě než se zaměstnanci na plný úvazek. Pokud jde o původní rámcovou dohodu o rodičovské 

dovolené, stanovovala tato jako minimální dobu rodičovské dovolené tři měsíce. Dohoda z roku 
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2009 pak tento nárok o jeden měsíc prodloužila. Všechny tři dohody byly implementovány 

prostřednictvím směrnic EU. K další dohodě mezi evropskými sociálními partnery, pokud jde  

o rodičovskou dovolenou, už nedošlo a nová směrnice vznikla plně v režii Evropských institucí.  

Evropští sociální partneři však nalezli shodu, co se týče potřeby cenově dostupných  

a kvalitních zařízení péče o děti, kterých je nedostatek. V této věci také přijali společné stanovisko. 

Pokud jde o obtěžování na pracovišti, zabývají se sociální partneři buď iniciativami týkající 

se obtěžování a násilí všech zaměstnanců a bez souvislosti s diskriminačním důvodem, přičemž 

často v dokumentech zmiňují, že formou obtěžování je i sexuální obtěžování. Další iniciativy se 

pak věnují výlučně násilí a obtěžování žen na pracovišti, které je zejména v některých oborech, 

jako je doprava, rozšířené. Násilí a obtěžování na pracovišti ze strany třetích osob pak také často 

dopadá na sektory, kde jsou výrazněji zastoupeny ženy. 

Nezbývá než dodat, že evropští sociální partneři jsou v oblasti genderové rovnosti velice 

aktivní. Nejen že uzavřeli řadu dohod majících za cíl zlepšit situaci na pracovištích, ale reagují 

flexibilně i na soudobé problémy, jako je pandemie. V rámci konzultací s Evropskou komisí se 

účastní na tvorbě práva a zastupují jak názory zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Mají tedy přímý 

dosah na podobu antidiskriminačního práva v evropském kontextu. Jejich činnost však spočívá  

i v osvětě, informování a sdílení dobré praxe. I v důsledku jejich aktivit se Evropa přibližuje 

kýženému ideálu. 
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Seznam zkratek 

BUSINESSEUROPE (býv. UNICE) – Konfederace evropského podnikání 

CEC – Evropská manažerská konfederace 

CEDAW – Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

CEEP – Evropské středisko podniků s veřejnou účastí a podniků obecného ekonomického 

zájmu (nyní SGI Europe) 

EFEE – Evropská federace zaměstnavatelů ve vzdělávání 

EPSU – Evropská federace odborových svazů veřejných služeb 

ESCA – Svaz provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství  

ESD – Evropský soudní dvůr 

ESF – Evropský sociální fond 

ETF – Evropská federace pracovníků v dopravě 

ETUC, EKOS, EOK – Evropská konfederace odborových svazů 

ETUCE – Evropský odborový výbor pro vzdělávání  

ETUI – Evropský odborový institut 

EU – Evropská unie 

Eurocadres – Rada evropského profesionálního personálu a vedoucích pracovníků 

GPG – gender pay gap 

LZPS – Listina základních práv a svobod 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

o.s.ř. – Občanský soudní řád 

OSN – Organizace spojených národů 

SDEU – Soudní dvůr Evropské unie 

SES – Smlouva o založení Evropského společenství 

SFEU – Smlouva o fungování evropské unie 

SMEunited (býv. UEAPME) - Evropská asociace řemesel, malých a středně velkých 

podniků 
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Smlouva o EHS – Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 
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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. 

 

Klíčová slova: rovnost žen a mužů, pracovněprávní vztahy, evropští sociální 

partneři 
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Gender equality in labour law with an emphasis on the activities of European 

Social Partners 

Abstract 

This thesis deals with the equality of women and men, in the context of the activities of 

European Social Partners. It describes crucial legislation connected with the equal treatment of 

women and men in labour relations on the international, European, and Czech levels. It gives 

details of relevant case law and presents and analyses European Social Partners activities aimed at 

achieving gender equality. 

The introduction defines and classifies the basic terms equality and discrimination. This is 

followed with the presentation of the gender mainstreaming term and the difference between 

gender and sex is clarified. 

The next chapter is focused on the equality of women and men, sexual harassment and 

gender-based harassment. It continues covering equal pay for equal work, access to employment 

and reconciliation of work, private and family life. 

The thesis then proceeds with the description and analysis of relevant documents of the 

International Labour Organisation, the UN, the Council of Europe and the European Union. It 

contains also selected case law of ECJ/CJEU connected with the equality of women and men. 

The paper then outlines the most important Czech legislation and relevant Czech case law. 

The thesis also describes the different gender strategies on the levels of the Czech Republic, 

the Council of Europe and the European Union, which contain the gender equality priorities for 

next couple of years. 

Finally, the thesis deals with Social Dialogue at the European level, its creation, evolution 

and legal basis established in the Treaty on the Functioning of the European Union. The paper also 

examines European Social Partners consultations. This chapter introduces the activities of 

European Social Partners aimed at achieving equality of men and women, particularly the activities 

of Social Partners in the area of reconciliation of work, private and family life, activities leading 

to decreasing the gender pay gap and combating workplace harassment. 

 

Key words: Gender equality, Labour relations, European Social Partners 


