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pozdějších přepisů 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva 

MPOOP - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

Antidiskriminační zákon - Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník - Zákon č. 89/2012 občanský zákoník 

Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 zákoník práce 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Úvod 

 

Problematika diskriminace na základě etnicity je dlouhodobě přetrvávající společenský 

problém. Jelikož žádné jeho řešení není nasnadě, je na právní úpravě, aby poskytla skupinám 

ohroženým diskriminací ochranu a vyrovnala tak jejich společenskou pozici, která není sto se 

zlepšit. Cílem této diplomové práce je celistvě popsat problematiku diskriminace etnických menšin 

na území České republiky, její právní úpravu i praxi a zakotvení této problematiky do 

mezinárodního systému ochrany lidských práv.  Protože jde o mnohorozměrnou společenskou 

otázku, bude třeba čerpat nejen z pramenů práva a právní literatury, ale i z vědního okruhu 

sociologie a poznatků o národnostních menšinách, etnikách, rasách a národnostech, jelikož jde o 

vzájemně související kategorie. Všechny tyto vědní obory přináší osvětlení klíčových pojmů pro 

tuto práci jako je samotná diskriminace, etnicita, národnost či anti-diskriminace. Práce si bere za 

cíl přiblížit ochranu poskytovanou etnickým menšinám na všech institucionálních úrovních od 

soudů a jejich judikatury osvětlující soudní praxi, přes jednotlivé státní i nestátní instituce, na které 

je možné se v případě narušení těchto práv obrátit. V problematice judikatury týkající se ochrany 

před nedovoleným rozlišováním či vyčleňováním se zaměřuji na nálezy Ústavního a Nejvyššího 

soudu a jejich interpretace práva v konkrétních diskriminačních sporech. 

 Pro demonstrování problematiky diskriminace etnických menšin na našem území se 

v práci hodlám soustředit na nejproblematičtější a obecně nejvíce diskriminovanou etnickou 

skupinu u nás, kterou jsou Romové. Specifický příklad této menšiny ukazuje hranice poskytované 

ochrany nejmarkantněji, a proto je nejlepším odrazovým můstkem pro popis diskriminace 

etnických menšin u nás. Obsahově si tedy kladu za cíl osvětlit důvody jejich segregace a 

dlouhodobě nepříznivé situace, ve které se její členové nejen u nás ocitají a představit všechny 

složky právní ochrany, které jim Česká republika nabízí, ústavně právní rovinou počínaje. Výklad 

Ústavního soudu je pro analýzu této problematiky zásadní, jelikož tento soud vytváří ustálenou 

judikaturu, která zaručuje jednotnost rozhodování obecných soudů a jejich následného výkladu, 

což poskytuje právní jistotu a povzbuzuje oběti diskriminace k tomu svá práva bránit. Ochranou 

před diskriminací se hodlám zabývat celistvě, a proto se tato práce neomezí pouze na judikaturu 

s touto problematikou související, ale má za cíl obsáhnout a popsat všechny relevantní formy 

poskytované ochrany před diskriminací včetně státních i nestátních organizací poskytujících různé 

formy pomoci. Dále hodlám na základě prozkoumání této problematiky poskytnout návrhy práva 

de lege ferenda, které by mohly přinést funkční opatření a skutečně situaci týkající se diskriminace 

zlepšit. 
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1. Základní lidská práva a princip rovnosti 

 

Základní lidská práva jsou všeobecná univerzální práva, která představují nedotknutelné 

hodnoty naší společnosti. Jde o práva, která jsou přiznaná každému člověku, tedy všem, kteří mají 

právní osobnost, a to od narození do okamžiku smrti. Jejich úlohou je úprava vztahu státu, tedy 

veřejné moci, a jednotlivců.1 Tato práva se po jejich „zpozitivnění“ v národních předpisech 

zejména demokratických států stala nosným východiskem pro celý právní řád a jsou zakotvena 

v pramenech práva hierarchicky nejvyšší právní síly. O lidských právech jako o univerzálních 

můžeme hovořit zejména proto, že je oficiálně uznaly všechny státy OSN, i přesto, že reálně 

„v řadě států respektována, ochraňována a podporována nejsou“ nepochybně je považujeme za 

univerzální.2 

Literatura není jednotná v terminologii týkající se lidských práv, což souvisí s jejich 

multidisciplinární povahou. V některých zdrojích se o nich mluví jako o základních lidských či 

lidských a občanských právech. Jasné vymezení těchto pojmů nenabízí ani samotné právní 

předpisy a názvosloví se liší na úrovni národní, evropské i mezinárodní. Právo EU v Listině EU 

označuje tato práva za „základní“. V mezinárodním právu, kde je ústředním předpisem Všeobecná 

deklarace lidských práv se o nich hovoří jako o „lidských“ a tento pojem se též v mezinárodně 

právní rovině považuje za zastřešující a nejobecnější. Na národní úrovni ČR se za hlavní pojem 

považuje „základní“, jak už je uvedeno v názvu Listiny základních práv a  svobod. Listina ovšem 

termíny nejenže jednotně nevymezuje ale zaměňuje, což je v dílech mnohých autorů předmětem 

kritiky: „Velmi matoucí terminologii obsahuje česká Listina základních práv a svobod, jejíž hlava 

druhá nese název „Lidská práva a základní svobody“ a hned oddíl první se jmenuje „Základní 

lidská práva a svobody“. Listina tedy bez důsledného rozlišování operuje s následujícími pojmy: 

základní práva, lidská práva, základní lidská práva, základní svobody a svobody. 

Tyto pojmy vyjadřují jejich povahu z jiných úhlů. Jedním z možných výkladů je, že jde-li 

o práva lidská, zdůrazňuje se jejich vazba na člověka jako lidskou bytost, kterému jsou tato práva 

přirozená a s nimiž se rodí, pojem základní naopak akcentuje jejich pozitivní povahu, tedy, že jde 

o práva ústavně zaručená, zakotvená v právním předpise a jde tedy o výchozí normy pro celý 

právní řád. Další možností, jak je tato práva možné označit, je pojem „ústavní práva“, tj. práva 

 
1 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, str. 25, ISBN 987-80-7502-128-1 

 
2 WAGNEROVA, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, POSPÍŠIL, I., A kolektiv. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR,, a. s., 2012, str. 931 ISBN 978-80-7357-219-0 
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formálně zakotvená v právním předpisu nejvyšší právní síly, bez akcentu na jejich obsah. Název 

„občanská“ vyzdvihuje jejich vázanost na jednotlivce, který je v určitém právním vztahu ke státu. 

Tato označení však nejsou všezahrnující, což dokazuje skutečnost, že ne všechna práva ústavní či 

občanská musí být zároveň i lidská.3 Toto terminologické vymezení se však není chápáno jednotně 

a autor od autora se liší. Tomu nepřispívá ani to, že jde o pojem relativně obecný a dá se pod něj 

zařadit nepřeberné množství případů. 

 

Princip rovnosti je v průběhu časů vyvíjející se právní koncept a určitý ideál náležející mezi 

základní lidská práva. Lidé od přirozenosti rovní nejsou, lišíme se na mnohých úrovních ať už jde 

o naše genetické predispozice, zdraví, talenty, schopnosti, osobnostní vlastnosti či sociální 

postavení. Právní ochrana rovnosti však spočívá v myšlence, že lidské bytosti jsou ve stejné míře 

hodny důstojnosti a úcty a mají stejnou hodnotu. Právě pojetí rovnosti v tomto smyslu je zásadní 

pro tuto práci zaměřující se na skupiny lidí, kterým se na základě objektivních aspektů jejich 

vzhledu, zvyků či kulturních odlišností této úcty a důstojnosti nedostává. Tato práce se úžeji  

zabývá potíráním lidských práv romské etnické menšiny, která svou situaci řeší migrací do 

zahraničí, zejména do Velké Británie a v posledních letech do Kanady. V zámoří, kde se 

s nerovným zacházením setkávají méně se jim často daří.4 Smutné je, že v případě těchto skupin 

lidí jde o vynucenou a nikoli dobrovolnou migraci.  Nedodržování principu rovnosti a nedostatečně 

důstojné zacházení s ním spojené vede zpravidla k vyčlenění a v některých případech ponížení 

nikoli jednotlivců ale jasně vymezených skupin ať už cizinců, žen, etnických menšin či jiných 

ohrožených skupin.  

Myšlenka rovnosti se do normativních právních pramenů dostala postupně, nejprve jako 

vyjádření rovnosti před zákonem, teprve později jako pravidlo omezující zákonodárce v oblasti 

nerovného zacházení s lidmi. Pravidlo stanovené zákonodárcem, které by zakládalo ať už přímo 

či nepřímo nerovnost mezi skupinami lidí musí mít legitimní důvod, který by takový nepoměr 

ospravedlnil. Zákony zdůrazňují důležitost ochrany ohrožených a nejčastěji diskriminovaných 

skupin. Jedným z parametrů, o kterém bude převážně pojednávat tato práce, je příslušnost 

k určitému etniku, rase či národnosti. Nerovnost založená na etnických rozdílnostech je jedním 

z nejstarších důvodů diskriminace. Její problematika výrazně prohloubila v období kolonialismu, 

kdy některé osoby pro svou barvu pleti či etnické zařazení byly automaticky zbavovány práv, či 

jim byl zamezen vstup do majoritní společnosti. V této době se zakořenily předsudky týkající se 

rozdílnosti etnik ospravedlňující segregaci ve společnosti a tyto názory a postoje z ní nikdy plně 

 
3 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, s. 25, ISBN 978-80-7502-128-1 
4 RODRIGUEZ, V., Romové emigrují, jsou tu jako v pasti, tvrdí experti, 2009, zpravy.aktualne.cz 
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nevymizely. Ačkoli je dnes určitý standart lidských práv garantován ve státech po celém světě 

přístup ke vzdělání, příjmům či společenským kontaktům se liší mimo jiné i s ohledem na etnický 

původ, což samo o sobě představuje narušení rovnosti ve společnosti. 

 

Princip rovnosti najdeme v mezinárodních katalozích chránících lidská práva i v evropské 

a vnitrostátní právní úpravě. Na úrovni českého ústavního práva rozlišujeme rovnost akcesorickou 

a neakcesorickou. Již v první větě, prvního odstavce Listiny nalezneme zakotvenou zásadu 

rovnosti vázanou na určitý právní status,  která zajišťuje přístup k základním lidským právům v ní 

garantovaných. V tomto případě jde o rovnost akcesorickou, kdy zákon obecně vyjadřuje právo na 

rovnost, kterého se lze dovolat pouze v souvislosti s provádějícím předpisem, který ho 

konkretizuje. Toto rozdělení není pouze teoretickým zařazením vycházejícím z právní nauky, 

najdeme ho v nálezech ústavního soudu jako je Pl. ÚS 42/24, č. 405/2006 Sb.5 Neakcesorickou 

rovnost Listina pojí se zákazem diskriminace a poskytuje demonstrativní výčet určitých standardů, 

na základě nichž nelze mezi lidmi dělat nedůvodné rozdíly. Při diskriminaci z těchto a dalších 

obdobných důvodů se lze principu rovnosti dovolat přímo, jde tedy o vyjádření konkrétního 

základního práva.6 Akcesorickou rovnost dále najdeme v Evropské úmluvě, konkrétně v čl. 14 

a právní pravidlo neakcesorické rovnosti zakotvuje Protokol č. 12 Evropské úmluvy. 

V mezinárodní úpravě nalezneme ochranu rovnosti například v čl. 26 Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech, kde jde přímo o rovnost neakcesorickou. 

 

 

1.1. Ideový základ a vývoj 

Idea lidských práv jako přirozených a vrozených každé lidské bytosti existuje po mnohá 

staletí. Původ myšlenek přirozeného řádu a spravedlnosti nacházíme již v období antiky. 

O přirozených právech člověka jako individua a jeho subjektivních právech se dá hovořit již od 

12. století. Představa o konkrétním obsahu a rozsahu těchto práv se v průběhu historie měnila 

a prošla značným vývojem ovlivněným duchovními, kulturními, etickými, politickými, morálními 

a právními postoji. Ačkoli se jejich podstata v průběhu času vyvíjela, jeden z hlavních požadavků 

přetrval, a to nárok na lidskou důstojnost. 

 
5 WINTR J., Principy českého ústavního práva, 4. vyd., Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2018, 

str. 174-175, ISBN 978-80-7380-730-6 
6 GERLOCH, A., Teorie práva. 5. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. str. 274. ISBN 978-

80-7380-233-2 
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Důležitou roli v rozvíjení představy o lidských právech sehrálo křesťanství. Samotné učení 

o člověku jako odrazu boha přispělo k vnímání lidské bytosti jako důstojnosti hodné, schopné 

sebeurčení a přispělo k rozvinutí myšlenky rovnosti před bohem. S myšlenkovými postoji, které 

přišly v období novověku přišlo i nové pojetí a to především díky směrům jako je racionalismus, 

liberalismus a osvícenství. Lidská bytost, která se jako individuum stala centrem zájmu se v tomto 

období začala chápat jako osoba nadaná rozumem. Postupně se formovaly myšlenky práva na 

život, tělesnou integritu a respekt. Tvořilo se vnímání těchto práv jako přirozených, s čímž se 

spojovala i myšlenka státu jako společenské smlouvy a práva člověka na odpor. Důležití autoři 

přinášející revoluční vize v 17. a 18. století, mezi něž patří Hugo Grotius, J. J, Rousseau, J. Milton, 

L. Montesquuieu a především a zejména John Locke, přinášeli názory prosazující právo na 

sebeurčení jednotlivce, svobodu projevu a tisku, zákaz cenzury a náboženskou toleranci, dále 

přicházeli s požadavky na právo na ochranu před nedůvodným zadržením a ochranu vlastnictví. 

Ve vývoji této právní oblasti jsou prameny značně roztříštěné a nelze je jednoduše obsáhnout. 

Vycházejí jak z filozofie, tak z nauk o kultuře, etice a náboženství.7 K samotnému zpozitivnění 

těchto práv dochází nejprve ve Francii a Spojených státech v 18. století, v ostatních zemích Evropy 

však až mnohem později. K celospolečenskému přijetí těchto práv jako fundamentálních, ležících 

na samém vrcholu právní hierarchie, došlo až po tragických událostech dvou světových válek. Na 

konci druhé světové války začal tento pojem hrát klíčovou roli v mezinárodní politice a konsens 

o jejich supremaci přetrvává dodnes jak na úrovni vnitrostátní většiny vyspělých států, tak na 

úrovni nadnárodní. Podle některých autorů se staly nejen nadřazenou ideou ale i novou utopií, 

čímž nahradili ideologii komunismu či systém kolonialismu.8 

Idea ochrany etnických menšin, na kterou se konkrétněji hodlám zaměřit v této práci se 

dostala do pozitivních právních úprav až mnohem později, a to v 90tých letech 20. století. Jedním 

z hlavních dokumentů, který byl předvojem ochrany těchto práv na lidskoprávní úrovni byla 

Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin. Následně se myšlenka jak kolektivních tak 

individuálních práv příslušníků menšin začala zakotvovat do meziárodních smluv po druhé 

světové válce jako odpověď na zavrženíhodné myšlenky nacismu.9 Mezinárodní smlouvy v této 

oblasti byly uzavírány nejprve pouze mezi jednotlivými státy jako bilaterální mezinárodní úmluvy. 

Teprve s nadcházejícím vývojem rozvoje ochrany univerzálních lidských práv na nadnárodní 

 
7 WAGNEROVA, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK, POSPÍŠIL, I., A kolektiv. Listina základních práv a svobod. 

Komentář. Praha, Wolters Kluwer ČR,, a. s., 2012, str. 931 ISBN 978-80-7357-219-0 
8 DUFEK P., SMÉKAL H. a kolektiv, Lidská práva v mezinárodní politice, Praha: Wolters Kluver 2014, str. 27-28, 

ISBN 978-80-7478-720-1 
9 DAVIDOVÁ, E., PRÁVNÍ POSTAVENÍ ROMŮ V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ 

UNIE, Studie, shrnující výsledky výzkumného projektu RB 10/2/03 Ministerstva zahraničních věcí České 

republiky, Praha a České Budějovice, 2014, str. 3 
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úrovni se i ochrana etnických menšin stala určitým standartem pro všechny státy patřícího do 

mezinárodního společenství uznávajícího lidská práva jako základní kámen svého právního řádu. 

To, jakým způsobem státy chrání národnostní či etnické menšiny, však nadále zůstává v diskreci 

státu. Pro západní státy Evropy je typický individualistický přístup ochrany těchto práv, na 

východě naopak nalezneme ochranu těchto práv zakotvenou jako kolektivní práva. V tomto 

případě se Česká Republika hlásí spíše k východnímu pojetí a zakotvuje tato práva jako kolektivní.  

 

 

1.2. Prameny práva na mezinárodní a evropské úrovni  

 

Zakotvení základních lidských práv do mezinárodních katalogů je historicky provázané 

s koncem druhé světové války a vznikem OSN. Sami tvůrci mezinárodní organizace si 

uvědomovali značnou provázanost dodržování lidských práv a zachování míru, a tak se již v Chartě 

OSN přihlásili  k hodnotám, které lidská práva vyjadřují.  

Prvním globálně přijatým katalogem lidských práv je Všeobecná deklarace lidských práv, 

která vymezila konkrétní práva a rozšířila jednotné pojetí jejich uznávání a ochrany. Tato úmluva 

byla po dlouhou dobu považována pouze za „soft law“, dnes ji však řadíme mezi prameny práva 

a to ve formě mezinárodního obyčeje. Dlouho na sebe nedaly čekat další úmluvy a na půdě Rady 

Evropy byla přijata Evropská úmluva o ochraně základních práv a svobod. Na ochranu a aplikaci 

této úmluvy byl ustanoven Evropský soud pro Lidská práva, se sídlem ve Štrasburku. Na 

mezinárodní úrovni byl dále přijat Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Na úrovni komunitárního 

práva došlo k sestavení vlastního katalogu práv ve formě Evropské úmluvy o ochraně základních 

práv a svobod a Rada Evropy dále představila svou Evropskou sociální chartu.  

Z teoretického pohledu tato právní oblast představuje velkou výzvu, jelikož velká 

úspěšnost při přijetí těchto práv za své, takovým množstvím států zapříčinila vzniku  globální 

supremace lidských práv, která má potenciál narušit základní princip bezvýhradné suverenity států 

a jejich bezpodmínečné nadřazenosti. Pavel Dufek tuto myšlenku vyjadřuje ve své knize, kde 

poznamenává: „lidská práva představují standardy vznikající globální komunity, které motivují 

nebo omezují určité chování, ovlivňují formulaci národních zájmů ve formě sítě nadnárodních 

skupin, které normy prosazují.“10  

 
10 DUFEK P., SMÉKAL H. a kolektiv, Lidská práva v mezinárodní politice, Praha: Wolters Kluver, 2014, str. 123-

124, ISBN 978-80-7478-720-1 
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Pro účely této práce je na mezinárodní úrovni klíčová Úmluva o odstranění všech forem 

rasové diskriminace, přiajtá na půdě OSN, která upravuje princip rovnosti a zakotvuje v čl. 1 zákaz 

diskriminace: „jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, 

barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je 

znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod 

na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti 

veřejného života.“11 Touto vyčerpávající definicí vyjadřuje, že snižování práv či důstojnosti osob 

na základě rasy či etnicity je mezinárodním společenstvím považováno za zarženíhodné chování, 

které je na národní úrovni odpovídajícím způsobem penalizováno. Smluva zavazuje včechny 

smluvní státy  k tomu prosazovat antidiskriminační politiku a chránit ohrožené skupiny před 

vyčleňováním. Státy se v ní též zavazují k podpoře integrace a občanských iniciativ vedoucích 

k rasové toleranci což je zásadní pro fungování neziskových organizací v rámci jednotlivých států.   

S těmito mezinárodními závazky je často v napětí politická realita v České republice. 

Rasistické výroky politiků na našem území bohužel vyvolávají vlny sympatií ze strany voličů a 

používají se jako populistický líbivý projev. Bohužel na základě těchto veřejných projevů se 

posunují hranice samotné společnosti o tom, co ještě je a co už není přípustné tolerovat v zemi 

s demokratickými principy, hlásící se k myšlence ochrany lidských práv. Politici se na našem 

území přestali důkladně kontrolovat po vstupu do EU.12 Před tímto vstupem nebylo myslitelné aby 

veřejný postoj zástupce státu naznačoval jakoukoli diskriminační tendenci. Po vstupu se však 

korektní přístup rozvolnil a místo toho aby se u nás prohlubovaly evropské hodnoty, začal se 

akcentovat národní zájem a národní ochrana. Jedním z politických aktů hýbajícím společností byla 

kauza vystěhování Romů ve Vsetíně počínající rokem 2006 a táhnoucí se až do nedávné minulosti 

prostřednictvím soudních sporů. Hlavním aktérem se stal místopředseda Jiří Čunek, který rozhodl 

o vystěhování romských rodin z budovy v centru města a to i přesto, že některé řádně platily nájem. 

Byl za to veřejně odsouzen romskými neziskovými organizacemi ale jinak jednání města zůstalo 

bez odezvy. Kauza a její řešení byla podpořena dalšími politiky jako například tehdejší senátorkou 

Lianou Janáčkovou. Její výroky jsou také příkladem toho jak se posunuje to, co je v ještě možné 

ve veřejném prostoru beztrestně prohlásit. Na toto téma provedla výzkum Univerzita Palackého 

v Olomouci. Její veřejný výrok o tom že: „řešením romské otázky může být vysoký plot 

 
11 Vyhláška č. 95/1974 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem 

rasové diskriminace 
12 1. VOPATOVÁ L. a kol., Právo být jiný, Příručka o problematice diskriminace romů a prevenci proti ní pro 

pracovnícky pomáhajících profesí a veřejné správy, Děčín: Charitaticní sdružení děčín, str. 32 
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s elektřinou“ považovalo za rasistické jen polovina dotazovaných procent voličů, zbytek s tímto 

veřejným prohlášením z hlediska rasismu nevidělo problém. 13 

Kauza vystěhování Romů ve Vsetíně se dostala k rukám Vrchního soudu v Olomouci a po 

15ti letech bylo některým žalobám Romů částečně vyhověno a bylo jim přiznáno odškodnění. 

Městu Vsetín byla uvalena povinnost zpětně se rodinám omluvit. Případy vystěhovávání Romů, 

které jsou v rozporu s principy základních lidských práv je možné najít i v mnohých jiných 

případech. Problematiku bydlení tato práce rozvede níže. 

 

 

1.3. Prameny práva na vnitrostátní úrovni  

 

V České republice je ústředním právním pramenem v lidskoprávní oblasti Listina 

základních práv a svobod, nejprve přijatá Federálním shromážděním ČSFR v roce 1991 s povahou 

nadústavního právního pramene a následně vyhlášená usnesením předsednictva ČNR v roce 1993 

jako součást Ústavního pořádku č. 2/1993 Sb. Text listiny je specifický v tom, že byl přijat 

v původním znění, mluví se v ní tedy o ČSFR a veškerá terminologie z roku 1991 v něm byla 

zachována.  

Tvůrci Listiny usilovali o vytvoření katalogu lidských práv, který by se svým obsahem 

zařadil mezi mezinárodně uznávané univerzální úmluvy o ochraně lidských práv. Mezi její zdroje 

patří ideové vzory pocházející z řecké filozofie, tradic křesťanství, přirozenoprávní teorie a teorie 

právního státu. Předlohou pak byly novodobé mezinárodní úmluvy jako jsou Všeobecná deklarace 

lidských práv, Úmluva o ochraně lidských práv a svobod či Mezinárodní pakt o občanských 

a politických právech, stejně tak jako Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech.14 

 Listina se v šesti hlavách věnuje jednotlivým oblastem subjektivních lidských práv 

a  svobod, které řadí od těch nejdůležitějších po ty méně významné. Ve své preambuli se odvolává 

na „sdílené hodnoty lidství“ jakož i na „demokratické tradice“ jak českého tak slovenského národa. 

V obecných ustanoveních dále stanovuje základní pravidla týkající se povahy lidských práv, 

vymezení hodnot státu a práv jednotlivce jakož i výkladových pravidel samotné Listiny. V této 

 
13 1. VOPATOVÁ L. a kol., Právo být jiný, Příručka o problematice diskriminace romů a prevenci proti ní pro 

pracovníky pomáhajících profesí a veřejné správy, Děčín: Charitaticní sdružení děčín, str. 32 
14 FILIP, J. A kolektiv, Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova Univerzita, 2010, str. 315-317, ISSN 1210 

– 9126 
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části rovněž zakotvuje princip rovnosti a zákaz diskriminace, který je pro tuto práci ústředním 

právním podkladem. 15 

Na zákonné úrovni se touto oblastí zabývá především Antidiskriminační zákon, který 

navazuje na Listinu a zapracovává příslušná právní pravidla vyplývající z komunitárního práva. 

Zákon zde blíže určuje terminologii v oblasti diskriminace, a napříč základními a sociálními právy 

člověka a občana poskytuje ochranu před přímou i nepřímou diskriminací. Mezi prameny 

upravujícími tuto oblast nelze opomenout Občanský zákoník v němž například v § 2769 

nalezneme úpravu rovného zacházení. Zákoník práce dále poskytuje úpravu zákazu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích, ve svém § 16  odst. 1 zakotvuje povinnost zaměstnavatele zajistit 

rovné zacházení na pracovišti a v druhém odstavci vyjmenovává zakázané důvody diskriminace. 

V praxi se problematika diskriminace často dostává i na půdu trestního práva. Jedním 

z aktuálních medializovaných případů u nás byla kauza smrti Roma v Teplicích, kdy zemřel 

mladík romského původu po zásahu policie. Rodina zemřelého následně podala trestní oznámení 

na Policii ČR. Hrubé zásahy policie proti příslušníkům diskriminovaných skupin nejsou jen 

ojedinělé případy. V těchto kauzách je v rámci vyšetřování třeba vždy hledět na možnou existenci 

diskriminačního důvodu. Tento konkrétní případ zvedl vlnu nevole vůči jednání policie a i přes 

existenci drog v těle zemřelého byla společnost přesvědčena, že vzhledem ke způsobu vedení 

zásahu policie šlo o nepřiměřené jednání. Kauza zvedla vlnu demonstrací a vyzdvihla na světlo 

znovu otázku diskriminace a její praxe.  

 

 

2. Zákaz diskriminace 

 

Zákaz diskriminace v českém ústavním právu přímo vyplývá z ustanovení o výše 

zmíněném principu rovnosti. Listina zakotvuje jako ústřední kritéria rovnost v právech 

a důstojnosti. Rovností v právech myslí aplikaci právních předpisů stejně pro všechny subjekty 

a rovností v důstojnosti myslí právo každého jednotlivce na to, aby s ním bylo zacházeno 

způsobem hodným lidské bytosti při respektování jeho jedinečnosti. Listina dále zakotvuje rovnost 

v přístupu k základním právům a svobodám. 16 

  Princip zákazu diskriminace se odlišuje od principu rovnosti tím, že si neklade za cíl 

docílit rovnosti všech osob, ale zamezit tomu aby byly některé osoby bezdůvodně ve 

 
15 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina Základních práv a svobod 
16 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, str. 25, ISBN 978-80-7502-128-1 
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znevýhodněném postavení v sociálních, obchodních či jiných vztazích na základě kritéria, které je 

pro daný vztah bezvýznamné. Jde o snahu zamezit tomu, aby byly určité osoby na základě 

stereotypů a předsudků programově vyřazovány z určitých vztahů či byl jejich přístup k určitým 

komoditám bezdůvodně ztížen.17  

 

2.1. Pojem diskriminace 

  

Pojem diskriminace vychází z latinského slova „discriminaire“, které vyjadřuje 

rozlišování, odlišování či rozdělování.18 Diskriminace je mnohými autory definována různě. 

Obecně se jí rozumí odlišné zacházení, spočívající v jednání či opomenutí, ve srovnatelných 

situacích bez rozumného odůvodnění. Publikace Rovnost a diskriminace o ní přistupuje takto: 

„Hovoříme-li tedy o diskriminaci, nerozumíme tím jakékoliv rozlišování, ale rozlišování nějakým 

způsobem negativní, rozlišení zatěžující určitou skupinu osob, ať již s ohledem na zakázané 

kritérium, nebo s ohledem na způsob, jakým je tohoto rozlišování dosahováno nebo jak je v praxi 

realizováno (zakázaný účel, svévolnost atp.)“ 19. O diskriminaci v českém právu jde v případech 

kdy se jedná o odlišování nelegitimní, k tíži určité osoby či skupiny osob, na základě 

diskriminačního důvodu stanoveného právním předpisem. Hranice mezi pouhým odlišným 

zacházením, které není protiprávní a diskriminací určuje tzv. Test diskriminace.  

 

Test diskriminace zohledňuje důležitá kritéria hodnocení jednání a pomáhá soudům při 

aplikační praxi odhalování diskriminace. Ve smyslu posouzení diskriminace dle 

Antidiskriminačního zákona je nejprve nutné zodpovědět otázku, zda se s určitou osobou ve 

srovnatelné situaci zachází méně příznivě. Dalším důležitým bodem je zhodnocení toho, zda se 

tak děje na základě jednoho ze zakázaných důvodů a to v právem vymezené oblasti. O diskriminaci 

však stále nepůjde pokud znevýhodnění osoby lze zdůvodnit legitimním účelem a při jeho 

dosahování je dbáno na přiměřenost. 

Antidiskriminační zákon pracuje s dalšími příbuznými pojmy, které s diskriminací souvisí. 

Jedním z nich je obtěžování, které je nežádoucím chováním a vyskytuje se často v souvislosti se 

snižováním důstojnosti osoby na pracovišti či vytváření ponižujícího prostředí. Dále můžeme 

hovořit o navádění, které je podnětem k diskriminaci ať už plynoucí od osoby či skupiny osob 

 
17 TOMŠEJ, J., Diskriminace na pracovišti, Praha: GRADA Publishing a. s., 2020, str. 14, ISBN 978-80-271-1961-5 
18 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, s. 190, ISBN 978-80-7502-128-1 
19 BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 

38, ISBN 978-80-7179-584-1 
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v nadřízeném postavení nebo v i bez toho vztahu subordinace. Oproti tomu pokyn k diskriminaci 

je zneužitím nadřízené pozice k ovlivnění osoby v pozici podřízené, která se samotné diskriminace 

dopustí. V případě tohoto institutu je osoba, která pokyn uskutečnila odpovědná vedle osoby která 

samotné diskriminační jednání vykonala.  Důležité je, že je toto jednání vážně míněno a objektivně 

je způsobilé vést k diskriminačnímu jednání. Antidiskriminační zákon pracuje i s pojmem 

pronásledování, který v tomto kontextu znamená „nepříznivé zacházení, postih nebo 

znevýhodnění“20 v reakci na uplatnění práv na ochranu diskriminace. Diskriminovaná osoba je už 

v tak ve zranitelném postavení a toto ustanovení má za účel zajistit ji ochranu v případě, že se 

rozhodne použít právních nástrojů, které jí právní řád nabízí. K tomu aby šlo o pronásledování je 

třeba aby existovala příčinná souvislost s událostmi, které pronásledování předcházely.  

Diskriminace však nepřichází pouze ze strany soukromoprávních právnických osob či 

jednotlivců, nelze opomenout zmínit, že diskriminace přichází i za strany státu a jeho institucí. 

Proto ochrana před diskriminací mimo jiné spočívá v tom, že samotný stát neupřednostňuje pouze 

určité skupiny osob či určitý způsob života a zajišťuje pro všechny stejné podmínky, tedy zajišťuje 

formální rovnost před zákonem. 

Na české právní scéně bylo vymezení pojmu diskriminace a jejího právního zakotvení 

značně zpožděné. Po dlouhou dobu chyběl zákon upravující problematiku diskriminace, který by 

blíže specifikoval čl. 3 Listiny. Jednání o přijetí dnešního Antidiskriminačního zákona trvalo čtyři 

roky. Jeho přijetí bylo urychleno vstupem do EU, jelikož úprava této problematiky a harmonizace 

vnitrostátního práva v této právní oblasti bylo jednou z podmínek, na které Česká republika při 

vstupu do EU přistoupila. Dlouhá prodleva mezi započetím jednání a samotným přijetím zákona 

byla nakonec příčinou předložení věci Evropskému soudnímu dvoru. Jedním z důvodů dlouhého 

legislativního procesu bylo veto prezidenta Klause, který se vymezil vůči institutu obráceného 

důkazního břemene, kterým se budu zabývat v práci podrobněji.   

 

 

2.2. Prameny práva na mezinárodní a evropské úrovni 

 

Multilaterální mezinárodní úmluvy 20. století poskytují ochranu před diskriminací na 

mnoha úrovních. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech ve svém  ustanovení čl. 

26 zaručuje rovnost před zákonem a ochranu před diskriminací. Toto ustanovení je obecné, 

neakcesorické, lze se ho tedy přímo dovolat. Pakt, taktéž jako Listina, vyjmenovává jednotlivé 

 
20 Zákon 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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typické důvody diskriminace, kterým poskytuje ochranu, jako jsou parametry pohlaví, jazyka, 

rasy, náboženství, politického či jiného přesvědčení a apod. Mnoho zemí se též rozhodlo přistoupit 

k mezinárodním smlouvám poskytujícím specifickou ochranu jako je Mezinárodní úmluva o 

odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 

Úmluva o právech dítěte, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením či Evropská sociální 

charta. 21 

Právo evropské unie poskytuje rozsáhlou a konkrétní právní úpravu ochrany před 

diskriminací, jak ve svém primárním, tak v sekundárním právu. Na elementární úrovni Evropské 

úmluvy o lidských právech v čl. 14 uvádí následující: „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“22 Evropská úmluva 

o lidských právech zde váže zákaz diskriminace na porušení jiných základních práv v ní 

obsažených, nejde tedy o všeobecný zákaz diskriminace.  

Primární právo se nejprve zabývalo pouze rovností z důvodu státní příslušnosti a pohlaví. 

Tyto oblasti byly zprvu považovány za klíčové, jelikož vzhledem k vznikajícímu společenství bylo 

třeba nastolení rovnosti mezi státními příslušníky členských států. Rovnost pohlaví řešilo 

problematiku stejné odměny pro muže a ženy za stejnou práci, aby státy, které taková pravidla 

stanovují ve svých právních řádech, nebyly v rámci jednotného trhu zvýhodněny. Následně byla 

ochrana rozšířena na další diskriminační důvody jako je rasa, věk, apod. a rozšířila se na všechny 

oblasti související s volným pohybem zboží, služeb a kapitálu. Princip ochrany před diskriminací 

se dále odráží v sekundárním právu EU, kde v podobě mnoha směrnic jako například: Směrnice 

Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami 

bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, či 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. Dnes lze spolehlivě tvrdit, že Evropská 

unie považuje za jednu z nejdůležitějších oblastí potírání rasové diskriminace, což je patrné 

z rozsáhlosti Rasové směrnice i příslušné judikatury evropského soudu, která specifikuje 

podmínky a pojetí diskriminace. Evropské právo zde nedává členským státům přílišný prostor pro 

 
21 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, s. 188-190, ISBN 978-80-7502-128-1 
22 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Sdělení č. 209/1992 Sb. federálního ministerstva zahraničních 

věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
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vytvoření vlastní ochrany, jelikož standardy ochrany, které EU zakotvuje jsou již tak velice 

vysoké.23 

 

 

2.3. Prameny práva na vnitrostátní úrovni 

 

V oblasti ústavního práva je klíčový, již zmíněný čl. 3 Listiny základních práv a svobod, 

který demonstrativně stanovuje zakázané důvody znevýhodňování a zakládá rovnost v základních 

právech. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení a každý má právo 

svobodně rozhodovat o své národnosti. Tohoto ustanovení se lze dovolat s odkazem porušení 

jiného základního práva.  

Antidiskriminační zákon č. 189/2009 Sb. tuto problematiku v českém právním řádu 

specifikuje a zapracovává evropskou legislativu do vnitrostátní úpravy. Jde o obecný právní 

předpis co se týče úpravy rovného zacházení a ochranou před diskriminací.  Zákon taxativně 

vymezuje zakázané diskriminační důvody v § 2 odst. 3 a vyjmenovává je jako diskriminaci 

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. Dovolat se ochrany podle tohoto předpisu lze pouze z těchto 

stanovených důvodů. Zákon rozlišuje diskriminaci přímou a nepřímou a vymezuje i další pojmy 

jako je obtěžování, včetně sexuálního obtěžování, pronásledování či pokyn a navádění 

k diskriminaci. Kromě toho nabízí možnost dovolat se u soudu práva na upuštění od 

diskriminačního chování či odstranění zásahů jím způsobeným a nárok na přiměřené 

zadostiučinění, či v některých případech náhradu nemajetkové újmy.  

Na rozdíl od Antidiskriminačního zákona, vymezujícího ochranu před znevýhodňováním 

z konkrétně vymezených důvodů, Zákoník práce  v oblasti diskriminace na pracovišti zakotvuje 

obecný zákaz diskriminace a poskytuje demonstrativní výčet, možných důvodů rozdílného 

zacházení, který je o něco širší. Jeho ustanovení týkající se rovného zacházení jsou vůči 

Antidiskriminačnímu zákonu speciální. V § 16 odst. 1 uvádí povinnost pro zaměstnavatele 

zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, na které se vztahuje tento rozšířený výčet 

 
23 BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 

126, ISBN 978-80-7179-584-1 
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diskriminačních důvodů. Díky tomu je možné postihovat zvláštní případy nevhodného chování 

jako je mobbing, bossing, obtěžování či šikana zaměstnanců u kterých často nelze přímo 

specifikovat diskriminační důvod. Dále v něm najdeme právní úpravu mateřské a rodičovské 

dovolené, zvláštních pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením či práva žen a 

mladistvých. Najdeme v něm mimo jiné i zásadu spravedlivého odměňování. Zákoník práce 

obsahuje odkazy na Antidiskriminační zákon a to už od vziku této právní úpravy. 

Zákon o státní službě č. 234/2014 Sb. naopak neobsahuje žádnou vlastní úpravu ochrany 

před diskriminací a zásady rovného zacházení. Řeší tedy otázku rovného zacházení skrze odkazy 

na ustanovení Zákoníku práce týkající se rovnosti jako § 16 a § 17, čímž současně zprostředkovaně 

odkazuje na Antidiskriminační zákon. Antidiskriminační zákon rovněž dopadá na oblast přijímání 

do služebního poměru, tedy i zde se aplikuje co se týče rovného zacházení s uchazeči o pracovní 

pozici.25  

Jako poslední bych ráda zmínila Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů č. 530/2005 Sb., který poskytuje právní úpravu pro osoby, které pracují ve služebním 

poměru a jsou zařazeny v jednom z bezpečnostních sborů ČR. Tento zákon obsahuje vlastní 

úpravu ochrany před diskriminací zejména co se týče přijímání do služebního poměru a samotných 

práv a povinností osob z tohoto postavení vyplívajících. V § 16 odst. 4 Zákona o služebním 

poměru najdeme výčet zakázaných diskriminačních důvodů od věku, rasy, barvy pleti, pohlaví, 

sexuální orientaci, víry  a náboženství, politického či jiného smýšlení a národnost až po etnický 

a sociální původ, majetek, rod, manželský či rodinný stav a členství v odborových či jiných 

organizacích s tím, že zákon vzhledem k povaze tohoto služebního poměru stanovuje některé 

výjimky. Kromě toho, jelikož jde o veřejnou funkci, upravuje ochranu před diskriminací občanů, 

která by mohla nepřímo vzniknout v důsledku jednání příslušníka bezpečnostního sboru, a které 

by ve svém důsledku bylo naváděním k diskriminaci. Zákon obsahuje natolik obsáhlou úpravu, že 

se detailně zabývá i diskriminací mezi členy bezpečnostních sborů navzájem a zákaz přímé 

i nepřímé diskriminace, přičemž poskytuje rozšířený výčet diskriminačních důvodů zahrnujících 

i těhotenství, mateřství a povinnosti k rodině. Za diskriminaci dále považuje i obtěžování, sexuální 

obtěžování, podněcování, navádění či nátlak.26  

 

 

 
25 KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv, Antidiskriminační zákon, Komentář vydal: Wolters Kluwer, a. s., 

podle stavu k 1. 1. 2016, ISBN: 978-80-7478-879-6, noveaspi.cz 
26 KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv, Antidiskriminační zákon, Komentář vydal: Wolters Kluwer, a. s., 

podle stavu k 1. 1. 2016, ISBN: 978-80-7478-879-6, noveaspi.cz 
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2.4. Diskriminační důvody 

 

 

Při utváření legislativy na ochranu diskriminace je možné možné přistoupit k úpravě volně 

a nechat interpretaci takového chování na soudech s odkazem na zásadu rovnosti. Tím se vytvoří 

mnohem větší prostor pro to aby soudní judikatura utvořila rámec toho kdy se o diskriminaci jedná. 

V kontinentálním právu je však tendence ke spoléhání se na zákonnou úpravu. Další možností je 

tedy přesně vymezit jaké důvody rozlišování jsou nepřípustné a nechat soudy pouze interpretovat 

zda konkrétní případ naplňuje znaky těchto kritérií. Český právní řád v tomto případě zvolil střední 

cestu s vyjmenováním konkrétních důvodů ale ponecháním prostoru pro to aby i další obdobná 

kritéria rozlišování byla způsobilá diskriminaci zapříčinit.  

Rasa a etnický původ je v Antidiskriminačním zákoně uvedena jako první důvod. Rasová 

diskriminace má totiž absolutní povahu. Jde o takzvaný „tvrdý“ důvod rozlišování, tedy zvláště 

nepřípustný. Příčiny tohoto rozlišování jsou založeny na nepřípustné nenávisti či nesnášenlivosti 

založené na předsudcích a stereotypech. Proto jde o jeden z důvodů, který je tradičně zapovězen a 

soudy této problematice zpravidla věnují větší pozornost. Jednou z mála výjimek, kdy je možno 

považovat rozlišování na základě tohoto důvodu za právně přípustné jsou příklady zvýhodňování 

na základě této kategorizace či při snahách o jejich integraci či rozvoji jejich kultury. 

 V souvislosti s tímto diskriminačním kritériem je třeba zmínit velice kontroverzní téma 

rasové profilace. Týká se policejního vyšetřování a kriminalistické metody vyhodnocování 

pachatelů na základě příslušnosti  určité „problémové“ rase. Rasová profilace, tedy zaměření se na 

vyšetřování příslušníků určité rasy vzhledem k jejich pověsti ve svém důsledku zapříčiňuje 

ponížení a úzkost příslušníků této rasy. Tím ve svém důsledku přináší více škody než užitku, který 

by potenciálně mohl přinést pro efektivitu vyšetřování a ochranu veřejné bezpečnosti. Z tohoto 

důvodu je rasová profilace považovaná za nepřípustnou.  

Národnost je pojem skládající se z mnoha znaků včetně etnické příslušnosti, jelikož tyto 

pojmy se vzájemně prolínají, a používá se jako označení příslušnosti k určité sociální skupině. 

Antidiskriminační zákon ji vyzdvihuje jako samostatný diskriminační důvod. Ačkoli národnost je 

něco co si osoba může zvolit a kdykoli ji změnit jde o hluboce niterný vztah k určité sociální 

skupině, má dopad na pocit sounáležitosti a loajalitu jednotlivce vůči ostatním příslušníkům této 
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národnosti. Proto je nutné útoky mířené na osoby určité národnosti brát stejně vážně jako v případě 

příslušnosti k určité etnicitě, kterou si během života zvolit nelze.27 

Dalším všeobecně uznávaným diskriminačním důvodem je rozdílné pohlaví. Tento důvod 

má historické kořeny v patriarchální společnosti, která se v průběhu minulého století značně 

proměnila, ovšem stín těchto tradic stále zakládá rozdíly v přístupu k mužům a ženám. Kromě toho 

i ve světě založeném na rovnoprávnosti žen a mužů vyvstávají problémy spojené s reálnými 

biologickými a sociálními rozdílnostmi a jejich životním posláním. Jedním z důvodů zranitelnosti 

žen je nepřikládání váhy jejich práci v domácnosti a energii, kterou věnují rozvoji vlastní rodiny. 

Společnost inklinuje spíše vážit si mužů za jejich úspěchy v pracovním životě než žen za vytváření 

nezbytného zázemí. Ve světě posunujícím se k ideálu rovnosti dále vznikají problémy i mužům od 

kterých se tradičně vyžaduje efektivnost a zaměření na výkon či efektivitu a v případech kdy se 

snaží více věnovat rodině a domácnosti mohou být hodnoceni okolím negativně. Z těchto a dalších 

sociálních nevyrovnaností plyne účel právní úpravy snažící se podpořit ženy ve zranitelných 

obdobích života a prosazování rovnosti v přístupu k oběma pohlavím. Stejně jako v případě rasové 

diskriminace je zde však právo pouze podpůrným nástrojem a hlavním klíčem k dosažení rovnosti 

je změna exitujícího sociálního chápání těchto skupin. Není však divu, že relativně mladý 

historický fenomén rovnocenného postavení mužů a žen stále má svá úskalí a hledání rovnováhy 

je stále ve vývoji.  

Antidiskriminační zákon se vymezuje i vůči sexuální orientaci, fenoménem, který byl ještě 

před nedávnem v Československé republice nelegálním chováním a v mnoha zemích stále je. 

Nepřijímání jednotlivců společností na základě jejich odlišné sexuální orientace ve svém důsledku 

vede k omezení jejich přístupu právům vyplývajícím z dědického či rodinného práva. Zákon 

zejména chrání jejich právo na ochranu osobnosti a český právní řád poskytuje vyčerpávající 

právní úpravu rodinného práva v Zákoně o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb. 

Nejproblematičtější se v této souvislosti jeví otázka rovnosti k přístupu k adopci a to nejen na 

území České republiky ale ve většině světových demokracií.  

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 14. 6. 2006 sp. zn. Pl. ÚS 7/15 otevřel možnost adopce i pro 

osoby žijící v registrovaném partnerství s tím, že pokud je právo založeno na tom, že z určitého 

práva vylučuje určitou skupinu osob jen proto, že se rozhodly uzavřít registrované partnerství, činí 

z nich de facto  jakési osoby „druhého řádu“ a dává jim bezdůvodně určité stigma, které evokuje 

představu o jejich méněcennosti. Tento důsledek přitom dovozuje nikoliv na základě toho, že by 

se snad dané osoby dopouštěly nějakého závadného, neetického či dokonce protiprávního jednání, 

 
27  BOUČKOVÁ, P., HAVELKOVÁ, B., KOLDÍNSKÁ K., KÜHLOVÁ, E., KÜHN, Z., WHELANOVÁ, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016, beckonline.cz 
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nýbrž jen ze skutečnosti, že uzavřely registrované partnerství – tedy chovají se způsobem, který 

právo umožňuje a předpokládá, činí tak zcela transparentně a předvídatelně a přebírají na sebe 

i všechny povinnosti, z tohoto registrovaného partnerství plynoucí. Možnost adopce pro pár žijící 

v registrovaném partnerství však otevřena nebyla.  

Věk může být rozlišujícím kritériem po celou dobu života. Jelikož jde o proměnlivou 

součást života, která nezávisí na lidské vůli chráníme ji jak v útlém věku tak ve stáří i v období 

dospělosti, jelikož i zde mohou být stanoveny omezující hranice věku. Není-li věková hranice 

náležitě zdůvodněna legitimním důvodem považujeme ji za diskriminační. V případě stanovení 

hranice minimální se dá očekávat, že osoba jednoho dne podmínku věku naplní, zatímco 

u maximální hranice určitou skupinu lidí na dobro vylučuje. Zákon se přitom neomezuje pouze na 

zranitelné skupiny jako jsou důchodci či mladí pracovníci ale chrání proti rozlišování ve všech 

věkových kategoriích.28  

Zvláštní kategorii diskriminace na základě věku představuje věkové rozmezí, kdy 

hodnotíme relativní věk, tedy věkový rozdíl oproti druhé osobě. Tento fenomén se již vyskytl na 

půdě Evropského soudního dvora, konkrétně v rozsudku SDEU ze dne 23.9.2008 ve věci C-

427/06, kde vdově nebyl přiznán nárok na vdovský důchod kvůli jejím věkovému rozdílu 

s manželem. V této problematice lze očekávat, že relativní věk bude v případech nepříznivého 

zacházení posuzován stejně jako věk absolutní. 

Zdravotní postižení je specifickým diskriminačním důvodem zejména proto, že nevyžaduje 

pouhé nezasahování do práv diskriminovaného, většinou je zapotřebí aktivního jednání k tomu 

aby k diskriminaci nedocházelo. Jde o různorodý fenomén vzhledem k tomu, že zdravotní 

postižení mají velkou škálu podob, které vyžadují různou formu a míru právní ochrany.  

Posledním diskriminačním důvodem, který bych ráda zmínila je náboženské vyznání, či 

víra a světonázor. Svoboda náboženství založená Listinou garantuje jednotlivci svobodu vyznání, 

samotný stát se omezuje na náboženskou neutralitu tím že se prohlašuje za sekulární. Ochrana před 

diskriminací se vztahuje zejména na osoby, které věřící na jisté úrovni nebo jsou vedeni určitým 

světonázorem a často se týká projevů navenek jako nošení symbolů spojených s daným 

náboženstvím. Za přípustnou považujeme pasivní povinnost zdržet se nošení těchto symbolů či 

vykonávání náboženských rituálů na konkrétních místech, typicky na pracovišti, nelze si však 

představit, že by obdobná povinnost vznikla jako aktivní příkaz k tomu, určité označení či symboly 

veřejně nosit.  

 

 
28 KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv, Antidiskriminační zákon, Komentář vydal: Wolters Kluwer, a. s., 

podle stavu k 1. 1. 2016, ISBN: 978-80-7478-879-6, noveaspi.cz 



21 

 

2.5. Anti-diskriminace, způsoby ochrany 

 

Určitým skupinám poskytuje právní řád České republiky zvýšenou ochranu. Tím do jisté 

míry prolamuje princip rovnosti. Jde však o vyrovnání nerovností, které samovolně vznikají a 

nastolení rovnosti tím, že se určitým skupinám v určitých situacích poskytne ochrana vyšší. Mezi 

takto „pozitivně diskriminované“ členy společnosti patří ženy, děti, mladiství a osoby zdravotně 

postižené, kterým přímo z Listiny plyne právo na zvláštní a zvýšenou ochranu, zejména v oblasti 

pracovněprávních vztahů. Ženám náleží zvýšená ochrana zdraví, právo na zvláštní pracovní 

podmínky a zvýšená ochrana jim je poskytována v období těhotenství a mateřství. Konkrétně se 

jejich nadstandardní práva týkají práva na informace, problematiku kojení a odpočinku žen 

v těhotenství a mateřství, zakázaných prací v mateřství a práva na přeložení na jinou práci a práv 

zaměstnanců pečujících o děti do 15 let.  U mladistvých a zdravotně postižených se pak akcentuje 

důležitost zvláštních pracovních podmínek, pro ně přiměřených, a pomoc při přípravě k povolání. 

Konkrétně se pro mladistvé uplatní odlišná pravidla pracovní doby a zákazu prací, které by pro ně 

byly nepřiměřené vzhledem k jejich fyzickému či rozumovému vývoji. U osob zdravotně 

postižených se ochrana týká přizpůsobení pracovních podmínek a zřízení chráněných pracovních 

míst.29 Tato práva náleží do skupiny sociálních práv a Listina jejich základní standart garantuje 

všem, jako na příklad právo každého zaměstnance na uspokojivé pracovní podmínky, v případě 

těchto privilegovaných skupin lze pouze o zvýšený standart a ustanovení zvýšené ochraně se 

použijí jako lex specialis v případě znevýhodněných skupin.30   

 

2.6. Přímá a nepřímá diskriminace 

 

Po dlouhou dobu byla přímá diskriminace jedinou rozpoznanou diskriminací z hlediska 

právních úprav ochrany před diskriminací. Dnes postihujeme jak diskriminaci přímou, tak 

nepřímou a jejich rozlišení nám poskytuje Antidiskriminační zákon v § 2 a § 3. Diskriminaci 

přímou zákon definuje jako „jednání, včetně opomenutí, 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...“31 Za hlavní kritéria rozpoznání 

 
29 Faisal HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M., a kol., Listina základních práv a svobod. Komentář., 

Praha: nakladatelství C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-812-2 
30 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb., Listina základních práv a svobod 
31 Zákon č. 198/2009 Sb., Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů  
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přímé diskriminace považují: jednotlivci či skupiny ve srovnatelné situaci, odlišné zacházení, které 

je pro diskriminovanou osobu či skupinu osob nepříznivé, a to na základě jednoho 

z diskriminačních důvodů. Důležité je zdůraznit, že rozdílné zacházení nemusí být nezákonnou 

diskriminací, pokud v dané situaci existuje ospravedlnitelný legitimní cíl a odlišné zacházení je 

přiměřené. Je tedy třeba „objektivní a rozumné zdůvodnění“.32  

Diskriminaci nepřímou je mnohem náročnější identifikovat, protože se skrývá za jiný než 

diskriminační důvod. Antidiskriminační zákon ji definuje jako jednání či opomenutí, které na 

základě neutrálního ustanovení, kritéria či zavedené praxe znevýhodňuje osobu či skupinu osob 

z diskriminačního důvodu.  

Rozpoznání nepřímé diskriminace se poprvé objevilo v USA, v kauze Griggs v. Duke 

Power Co. v 80 letech 20. století. Šlo o pracovněprávní spor, ve kterém zaměstnavatel stanovil 

zdánlivě neutrální požadavek absolvování střední školy pro pozici dělníka. Reálně tím však 

vyloučil velikou část Afroamerických pracovníků. V souvislosti s touto kauzou se také poprvé 

objevil termín nepoměrný dopad, který toto kritérium týkající se vzdělání reálně mělo na pracovní 

trh. Nepřímá diskriminace se tedy od přímé odlišuje tím, že rozlišuje mezi osobami na základě 

kritéria, které je neutrální, ale vede ve svém důsledku ke znevýhodnění osoby či skupiny osob na 

základě zakázaného důvodu a toto odlišné zacházení nelze legitimně ospravedlnit, či je k dosažení 

stanoveného cíle nepřiměřené.   

Diskriminace se kromě soukromého práva, tedy roviny horizontální, objevuje i na úrovni 

vertikální. V případě diskriminace ze strany státu jde o regulaci, která vyčleňuje určitou skupinu 

či jednotlivce, či jim poskytuje méně výhodné podmínky na základě zakázaného důvodu, a to bez 

legitimního odůvodnění. Může se tak dít ať už na úrovni právních norem či v případech diskrece 

orgánů veřejné moci.  

Státní instituce se mohou lehce dopustit i nepřímé diskriminace při stanovení obecné právní 

normy, která nezmiňuje diskriminační kritérium, ale reálně  znevýhodňuje diskriminovanou 

skupinu osob při své aplikaci. K rozpoznání takového dopadu aplikace veřejné moci se využívají 

statistické údaje, kterými je možné jej prokázat.33  

V každém případě legitimní cíl a dostatečné odůvodnění rozlišování mezi lidmi a 

přiměřené a nezbytné prostředky využité k dosažení cíle vylučují, aby došlo k nezákonné 

diskriminaci. 

 

 
32 BARTOŇ, M. A kolektiv. Základní Práva. Praha: Leges, 2016, str. 191-199, ISBN 987-80-7502-128-1 
33 FRYŠTENSKÁ M., Zákaz diskriminace a problematika multikulturalismu, Brno: Vysoká škola Karla Engliše, 

2010, str. 29-30, ISBN 978-80-86710-10-5 
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3. Diskriminace etnických menšin 

 

Listina ochranu národnostních a etnických menšin upravuje v čl. 24 a čl. 25. Jde 

o skupinová práva, která garantují určité minimální standarty uznaným menšinám. Na 

mezinárodní úrovni poskytuje ochranu těmto skupinám zejména MPOOP v čl. 27 a Deklarace 

OSN o právech příslušníků národnostních, etnických, náboženských a jazykových menšin. 

Evropská normotvorba poskytuje Rámcovou úmluvou o ochraně národnostních 

menšin   Evropskou chartu regionálních a menšinových jazyků. Jedním ze specifik těchto práv je, 

že jde o základní práva, která se vztahují na skupiny. To může být problematické, jelikož tato 

práva závisí na uznání určité skupiny jako etnické menšiny a dále je těžko uchopitelné, zda 

adresátem těchto norem je každý jednotlivý příslušník této menšiny či kolektiv jako celek.  

Dále je otázkou, zda je příslušnost k etnické menšině volbou či faktickým stavem a zda 

ochrana poskytovaná těmto menšinám závisí na přihlášení se k této menšině. Všeobecně však 

převládá názor, že etnikum se vyznačuje určitými objektivními rysy a proto je považováno za 

faktický stav. Tento výklad byl poskytnut Stálým dvorem mezinárodní spravedlnosti v kauze 

řecko-bulharských komunit.  

Co se týče uznání určité skupiny jako národnostní menšiny, je v diskreci státu aby stanovil 

za jakých podmínek menšinu uzná a přizná jí tato základní práva z Listiny plynoucí. 

Velice zajímavý je vývoj ochrany etnických menšin na našem území, protože zvláštní 

práva byla garantována pouze některým z nich, a to nejen na základě jejich velikosti ale spíše 

s účelem ochránit celistvost nově vznikajícího státu uspokojením práv těchto menšin. Vznik těchto 

práv se tedy váže na meziválečné historické období, kdy byla spojována, spíše než se skupinou či 

jednotlivci s teritoriem, které menšina obývala a poskytovaly se těm menšinám, u kterých panoval 

strach z možné snahy o odtržení. Proto se po druhé světové válce od ochrany těchto práv upouštělo 

a důraz se začal klást na obecnou ochranu před diskriminací. Dnes tato práva mají za účel 

garantovat nezasahování státu do užívání jazyka, tradic či náboženství a garanci určitého plnění ze 

strany státu, jako právo na vzdělání v jejich jazyce či jeho užívání v úředním styku.34 

Úplně jiný pohled na problematiku menšin i historický vývoj právní úpravy v této oblasti 

nalezneme v USA, kde na rozdíl od Evropského vývoje hrál roli samotný vznik tohoto státu, 

zakotvení legalizace otroctví a následná občanská válka. Je totiž nezpochybnitelným faktem, že 

Amerika se od těchto dob s problematikou segregace stále nevypořádala a diskriminace na základě 

rasové odlišnosti je hlubokým společenským problémem. Menšiny a jejich vývoj i definice na 

 
34

BARŇOUCH, H., BAROŠ, J., BOBEK, M., JAGER, P., KOKEŠ, M., KYSELA, J., a kolektiv, Listina základních 

práv a svobod,   Komentář., Praha: Wolters Kluwer, 2011, noveaspi.cz 
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tomto kontinentu mají jiné parametry a odlišnou právní úpravu. V americkém prostředí je 

klíčovým pojmem pro tuto oblast spíše než menšina rasa či rasová skupina a proto místo toho aby 

se charakterizovala národností, charakterizuje se na základě etnicity.  

Pro americký historický právní vývoj jsou typické zákony proti míšení ras, které byly 

zrušeny pro rozpor s ústavou až v roce 1967. Palčivá byla otázka příslušnosti k rase z důvodu 

imigrace a možnosti získání občanství, které bylo přiznáváno pouze osobám bílé pleti. Celistvě 

tedy právní normy ještě v nedávné historii určovaly to, kdo se může stát členem amerického 

společenství, kde mohou osoby pracovat, bydlet či se jinak realizovat.35 Zejména z důvodů těchto 

historických odlišností se pojetí menšin zásadně liší. O pojetí menšin v Evropě pojednává blíže 

následující kapitola. 

 

3.1. Pojmy: etnikum, menšina, národ 

 

Odborná literatura poskytuje následující definici etnika: „skupina se společným původem, 

spjatá sociálně příbuzenskými sňatky a prostorově teritoriem“.36 Pojem vychází z řeckého pojmu 

ethnos, který lze přeložit jako našinec. Jde tedy o vymezení členů určitého společenství a původně 

pravděpodobně i o skupinu příbuzensky spjatou. Historicky mezi znaky vymezující etnikum 

patřilo kolektivní označení, společná kultura, sdílený vývoj, spojení s určitým územím a pocit 

solidarity.  

Další možná definice nabízí vysvětlení, že je to: „skupina lidí, kteří mají společný původ, 

obvykle společný jazyk a sdílejí společnou kulturu“.37 Sdílené etnikum se vyznačuje vlastní 

etnicitou, mezi jejíž znaky dnes řadíme prvky jako společný jazyk, kulturu, rasu a další historické 

a teritoriální faktory, které tuto skupinu pojí.  

Menšina je jakákoli skupina lidí, definovaná společnými znaky, kterými se odlišuje od 

většiny a která se většině nemůže početně rovnat. Zpravidla se o nich mluví v souvislosti 

s problematikou národnostních či náboženských menšin.38 Národnostní menšina, další klíčový 

pojem pro tuto práci, je definovaná v Zákoně o národnostních menšinách v § 2 ost. 1 jako 

„společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují 

od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří 

početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za 

 
35 PAVLÍČEK, V., HOFFMANOVÁ, H., Občanská a lidská práva v současné době, Praha: Auditorium, str. 432, ISBN 

978-80-87284-51-3 
36 TESAŘ, F., Etnické konflikty, Praha: Portál, 2007, str. 19, ISBN 978-80-7367-097-9 
37 PRŮCHA, J., Multikulturní výchova, Triton: Stanislav Juhňák – Triton, 2011, str. 23, ISBN 978-80-7387-502-2 
38 NEŠPOR, Z., Sociologická encyklopedie, Praha: Akademie věd ČR, encyklopedie.soc.cas.cz 
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účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za 

účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo."39 Jde tedy o 

státem uznanou skupinu obyvatel, která se vyznačuje určitými faktickými společnými znaky, čímž 

se liší od většinové společnosti a jejíž členové chtějí být za menšinu uznáni. Problematika menšin, 

byla jak je již výše uvedeno, palčivá v předválečném a meziválečném období. V této době byla 

menšina rozpoznávaná především na základě užívaného jazyka a početnost této menšiny se 

zjišťovala při sčítání lidu. První spolehlivě sčítání, umožňující statisticky určit počet členů menšin 

provedla rakouská vláda v roce 1880. 40 

Národ jako takový lze charakterizovat ze sociologického hlediska jako relativně stabilní 

pospolitost lidí, charakterizovanou společným jazykem, a relativně určitým ohraničeným územím. 

Dále jde o relativně uzavřenou hospodářskou jednotku, která se od ostatních národů liší svou 

kulturou, tradicemi, hodnotami, mentalitou, národním charakterem a způsobem života. Ze 

subjektivního hlediska je důležitým znakem národa identifikace jednotlivce s touto skupinou. 

Nejde tedy jen o objektivní odlišující znaky ale i o vnitřní vztah jednotlivých subjektů. 

K identifikaci se s určitým národem však musí existovat objektivní podmínky, v opačném případě 

by mohlo jít pouze o vymyšlený konstrukt určité vlivné skupiny lidí, nikoli však o skutečný národ 

v pravém slova smyslu.41 Pojem národ úzce souvisí s pojmem lid, který lze chápat jako obyvatele 

či občany určitého státu. Extenzivně lze mluvit i o generacích obyvatel určitého území a to jak 

minulých tak přítomných i budoucích, nebo lze lid vnímat čistě prakticky jako skupinu aktuálních 

voličů. Jde tedy též o určitou pospolitost lidí a z hlediska jejího vymezení je třeba určit z jakého 

pohledu se na definici národa díváme. Můžeme totiž říci, že jde o celek trvale usazeného 

obyvatelstva na území určitého státu nebo zastat tezi že jde pouze o skupinu státních příslušníků 

s občanstvím, názory teoretiků se v tomto bodě liší.42  

 Právnická literatura na význam slova národ nahlíží z hlediska příslušnosti k politické 

pospolitosti, tedy příslušnosti k určitému státu a tudíž jako na politický národ. Související pojem 

národnost pak vyjadřuje onu příslušnost k národu v jazykovém, kulturním a etnickém smyslu, 

nikoliv ve smyslu politickém.43  

 
39 Zákon č. 273/2001 Sb., Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
40 PETRÁŠ, F., PETRŮV, H., SCHEU, H. Ch., Menšiny a právo v České republice, Praha: Auditorium, 2009, str, 21, 

ISBN 978-80-87284-00-1 
41 HROCH, M., Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů Praha: 

Sociologické nakladatelství, 2009, ISBN 978-80-7419-010-0 
42 PREUSS, O., Lid jako ústavní subejkt?, Praha: Právnická fakulta Univezrity Karlovy, Katedra ústavního práva, 

2015, str. 4-5 
43 Faisal HUSSEINI, F., BARTOŇ, M., KOKEŠ, M., KOPA, M., a kol., Listina základních práv a svobod. Komentář., 

Praha: nakladatelství C. H. Beck, 2020, ISBN 978-80-7400-812-2 
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Z hlediska diskriminace se etnická příslušnost a národnost překrývají. Diskriminace se 

však většinou pojí spíše s etnickou a rasovou než národnostní odlišností, protože dle právní 

argumentace národnost si lze zvolit a během života ji měnit. Etnicita je vnímána jako vrozená 

a objektivní kategorie, kterou si jednotlivec změnit nemůže.  

 

 

 

3.2. Národnostní menšiny v ČR, romská menšina 

 

Počet národnostních menšin se zjišťuje v pravidelně se opakujícím sčítání lidu, domů 

a bytů. Poslední sčítání proběhlo v roce 2011 a osoby zde mohly mimo jiné uvést svou národnost. 

Největší počet lidí se u nás přihlásilo k národnosti české, moravské a slezské, s tím, že Moravané 

a Slezané se ke své národnosti mohli přihlásit počínajíc rokem 1991, dále následovaly národnosti: 

slovenská, polská, německá, romská, maďarská, vietnamská, ukrajinská, bulharská, běloruská 

chorvatská, rusínská, srbská, řecká a ruská a těchto 14 skupin u nás tvoří uznané národnostní 

menšiny. Slovenská národnostní menšina je jednou z nejpočetnějších menšin, kterou na našem 

území máme, což není nijak překvapivým jevem vzhledem k dlouhodobému soužití v rámci 

Československa. Ačkoli mnoho Slováků po rozdělení federace opustilo území Čech jsou stále silně 

zastoupenou skupinou a vzhledem k bilaterálním mezinárodním smlouvám uzavřených mezi 

Českou a Slovenskou republikou požívají i některých nadstandartních výhod například v oblasti 

vzdělávání.  

Ukrajinská národnostní menšina také postupně zvětšuje své zastoupení zejména z důvodu 

postupné migrace z východu na západ za lepšími pracovními příležitostmi. Velkou část migrace 

z Ukrajiny považujeme za historickou a trvale usazenou část, kam řadíme přibližně 10 000 lidí. 

Nová vlna migrace však podle průzkumů přivedla na naše území dalších 15 000 až 20 000 osob. 

Většinou se zdržují ve velkých městech jako Praha, Karlovy Vary, Brno či Ostrava.  Ukrajinská 

menšina na našem území disponuje vlastními národnostními organizacemi mezi něž patří 

Ukrajinská iniciativa v ČR, Spolek ukrajinských žen a Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, 

kteří se zaměřují na kulturní akce, rozvoj jazyka a osvětu.44  

Polská národnostní menšina je též velice silně zastoupenou skupinou tvořenou přibližně 40 tisíci 

osob které se přihlásili při sčítání lidu v České republice, ve skutečnosti je její počet 

pravděpodobně ještě mnohem vyšší a dosahuje až 70 tisíc. Hlavní část této menšiny se usadila na 

 
44 Národnostní menšiny, Ukrajinská národnostní menšina, vláda.cz, 2020 
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hranicích s Polskem v oblasti Těšínského Slezska, kde najdeme i velké zastoupení škol 

poskytujících výuku v polštině. Druhou velkou část nalezneme v hlavním městě Praze. Poláci jsou 

velice aktivní národnostní menšinou co se týče rozvíjení kultury a tradic a mají své organizace 

jako Kongres Poláků v ČR či Polský kulturně osvětový svaz v ČR. Poláci na našem území kladou 

velký důraz na zachování svých kulturních tradic a výchovu mládeže a organizují se mimo jiné 

v divadlech a rozvíjejí vlastní časopisy jako Nasza Gazetka či Zwrot.45  

Velkou národnostní menšinu na našem území tvoří Němci. Tradičně se usazují v hraničních 

oblastech s Německem, jejich velké zastoupení hlásí zejména Karlovarský a Ústecký kraj. Obecně 

se však jejich počet oproti historickému zastoupení na našem území snižuje a to zejména kvůli 

jejich věkovému zastoupení. Kromě těchto oblastí najdeme velkou část jejich zastoupení v Praze 

v Chomutově, Sokolově a v Liberci.46 Velkou část této menšiny tvoří potomci někdejších českých 

sudetských Němců, ale značné procento těchto lidí se v průběhu času asimilovalo a přijalo českou 

národnost. Novodobou vlnu této migrace způsobil vstup České republiky do EU, díky čemuž čím 

dál tím více Němců začalo migrovat za prací zejména do Prahy. Němci mají na našem území 

mnoho regionálních spolků, které jsou zastřešeny Shromážděním německých spolků v ČR a 

Kulturním sdružením občanů německé národnosti v ČR. 

Německá národnostní menšina na území ČR je zajímavá z historického pohledu. K hlavnímu 

zlomu a imigraci z Němců Československa došlo po skončení druhé světové války v důsledku 

jejich organizovanému vysidlování. Vysídleno bylo postupně přes 3 miliony Němců. Šlo o největší 

migrační vlnu v naší historii jelikož v reakci na 2. světovou válku byli skupinově zbaveni 

občanství, mnoho z nich bylo postaveno před poválečné soudy a celkově byli vystaveni mnoha 

diskriminačním opatřením ze strany státu. Hluboká nevraživost vůči Němcům měla dlouhého 

trvání a až v roce 1953 jim bylo kolektivně navráceno státní občanství.  

Maďarská menšina je u nás zastoupena v nižší, avšak nezanedbatelné míře. Podle posledního 

sčítání lidu se k ní přihlásilo přibližně 8 tisíc lidí, skutečný počet jejích příslušníků je podle všeho 

mnohem vyšší. Hlavní vlna migrace na naše území proběhla v poválečném období, kdy bylo 

mnoho Maďarů žijících na slovenském území přesídleno do pohraničních oblastí, proto jsou také 

jednou z nejmladších menšin u nás. Mnoho příslušníků maďarské národnosti v Čechách zůstalo 

a zakořenilo zde. Migrace však nebyla pouze řízená a nedobrovolná, docházelo k ní i samovolně 

kvůli pracovním příležitostem ve velkých městech Československa. Největší zastoupení této 

skupiny se dnes nachází v Severočeském a Moravskoslezském kraji a Praze. Maďaři na našem 

území též bohatě rozvíjejí svou kulturu a jejich spolky jsou zastřešeny Svazem Maďarů žijících 

 
45 Národnostní menšiny, Polská národnostní menšina, vláda.cz, 2020 
46 Německá národnost na území ČR, Český statistický úřad, 2021  
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v českých zemích. Mezi jejich největší spolky patří Spolek Iglice, Spolek Jánose Esterházyho či 

Spolek maďarských lékařů a přírodovědců v ČR. Důležité je zmínit i jejich aktivitu na půdě 

náboženství a rozvíjení Maďarské reformované církve.47  

Vietnamská národnostní menšina se u nás začala objevovat v 60 letech 20. století v souvislosti 

s podpisem bilaterálních mezinárodních smluv. Ve stejné době se vietnamské menšiny začaly 

tvořit na území Rakouska, Argentiny USA a dalších států. Vietnamci k nám přicházeli za studiem 

i pracovními příležitostmi a jejich migrace na naše území se postupně zvyšovala, zejména 

v porevolučním období. Významným specifikem této národnostní menšiny je jejich kumulace 

v Pražské čtvrti Libeň, kde dochází k rozvíjení jejich ekonomických aktivit jako je například areál 

SAPA a kde se již propracovali k zastoupení na místní radnici. Vietnamci inklinují k rozvíjení 

vlastní kultury ve vlastních, relativně uzavřených kruzích, spolupracují však i s českými 

organizacemi. Mezi jejich hlavní organizace patří Van Lang, Svaz Vietnamců v Praze a Asociace 

českých občanů vietnamského původu.  

Mezi menší národnostní menšiny patří Řekové, kteří se drží zejména ve velkých městech od Prahy 

přes Brno a Ostravu přes Jeseníky, Šumperk a Karvinou. Dále najdeme jejich centra v Liberci, 

Hradci Králové, Olomouci či Jablonci nad Nisou. Patří k národnostní skupině s velice bohatým 

rozvíjením vlastní kultury a mohou se pyšnit pravidelnými kulturními událostmi jako jsou Řecké 

dny v Brně či Řecký festival v Krnově. Důležité je zmínit jejich národní organizaci: Řecké 

kulturní, vzdělávací a společenské centrum v Brně.  

Chorvatská národní menšina patří mezi tradiční národnostní menšinu s dlouhodobou tradicí 

táhnoucí se už od 16. století, spojenou s migrací z Balkánského poloostrova. Chorvaté tvořily 

malou avšak stabilní menšinu koncentrovanou v chorvatských obcích. Po druhé světové válce byly 

tyto obce vysidlovány a obyvatelé byli rozptýleni v oblasti Moravy což souviselo s jejich aktivitou 

během 2. světové války, která byla poplatná straně Němců. Chorvaté na našem území následně 

zažívali těžké časy, jelikož ze strany komunistické vlády docházelo k jejich perzekuci. Chorvaté 

mají vlastní organizace jako Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR, Česko – chorvatská 

společnost a Chorvatský kulturní klub Praha.  

Další důležitou národnostní menšinou, kterou bych ráda přiblížila jsou Rusové. Jejich migrace do 

Čech byla způsobena nejprve komunistickým převratem ve 20. letech 20. století, kdy na naše 

území migrovala především vrstva ruských intelektuálů. S nimi se k nám přicházela i vlna 

Ukrajinců a Bělorusů. Československo uprchlíky vřele přijímalo a poskytovalo jim humanitární 

pomoc. Díky ruským legiím se k nám dostali další migranti ale během druhé světové války jejich 

 
47 Maďarská národnostní menšina, Dům národnostním menšin o.p.s., 2020 
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řady prořídly. Další vlna imigrace do Čech byla zaznamenána po roce 1989 zejména z důvodu 

sociální a ekonomické krize. Mezi dnešní organizace rozvíjející ruskou kulturu a tradice patří 

Kluturus, Ruská tradice či Ruský kulturní osvětový spolek na Moravě.  

Romská národnostní menšina, které bych se v této práci chtěla přednostně věnovat je velice 

početná. Představuje přibližně 150 až 300 tisíc osob ačkoli se k ní oficiálně při posledním sčítání 

lidu přihlásilo pouze 5 tisíc osob. Romové k nám migrovali už od 15. století, a jejich zastoupení 

bylo poměrně vysoké. Ke zlomu došlo v období 2. světové války, kdy byla většina příslušníků 

romské menšiny deportována a následně vyvražděna. Výsledky holocaustu pro tuto skupinu 

obyvatel byly naprosto devastující. Po druhé světové válce se mnoho Romů přistěhovalo ze 

slovenského území k čemuž přispěla i politika komunistického režimu. Během období komunismu 

byli Romové podrobeni programu asimilace a jejich kultura a jazyk prošla těžkou zkouškou 

a částečně i vymizela. Romové jsou dnes rozmístěni po celé České republice, zejména jsou 

usídleni v oblasti Ostravska, v Děčínska a Ústecka a velké zastoupení najdeme i na území Prahy 

a Brna. 

Existence romského národa či romské etnické menšiny je z pohledu mnoha akademiků a historiků 

sama o sobě problematická. Romové jsou speciální v tom, že žijí dlouhodobě v diaspoře, 

rozptýleni v rámci mnoha zemí. Přicházeli do Evropy z oblasti Indie, což je samo o sobě velice 

zajímavým faktem, jelikož v době jejich migrace fungoval v Indii rigidní kastovní systém a 

migranti, kteří většinou pocházeli z nižších kast, byli svým odchodem vytrženi z ekonomického 

koloběhu systému kast a museli se přizpůsobit zcela novému prostředí.48 Ve středověké kultuře 

byli přijímáni či alespoň tolerováni pro řemeslné pozice či pro své umění, kterým bavili veřejnost. 

Z tohoto důvodu se věnovali spíše těmto činnostem a proto se o nich často psalo jako o poutnících 

kočovnících či kejklířích. Jejich původ je do jisté míry odpovědí na jejich tendenci spoléhání se 

na rodinné vazby více než na vnější systém, již proto že v jejich tradici je velký důraz na rodovou 

linii. Ve většině států však byli postupně více a více vyčleňováni z většinové společnosti a 

v průběhu staletí se stali globálně ekonomicky slabou, obecně nepřijímanou a nepochopenou 

skupinou.  

Co se týče jejich uznání za národnostní menšinu, polemiky se vedou většinou proto, že ve většině 

případů netvoří ucelenou národnostní komunitu, a proto v minulosti nebyli považováni za 

národnostní ani etnickou menšinu. To, že za ni dnes považováni jsou je proto do jisté míry dílem 

romských organizací, které jejich jednotu a pocit sounáležitosti proklamují a jednotlivých vlád 

států, které s přihlédnutím k historickým událostem novodobé historie považovali tuto skupinu za 

 
48 PETRÁŠ, F., PETRŮV, H., SCHEU, H. Ch., Menšiny a právo v České republice, Praha: Auditorium, 2009, str. 

199-202, ISBN 978-80-87284-00-1 
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hodnou ochrany a tudíž též uznání jako menšiny. Jednou z nejvlivnějších mezinárodních 

organizací sjednocující romskou komunitu a proklamující jejich národní sounáležitost je 

International Roman Union, která funguje již od sedmdesátých let dvacátého století. 

 Romové mají též nespočet organizací v rámci České Republiky, jen málo z nich je však dodnes 

funkčních. Mezi zajímavý počin této komunity patří založení Katedry romanistiky na Univerzitě 

Karlově a vytvoření muzea Romské kultury v Brně. Tato národnostní menšina je unikátní v tom 

že pro ni byla speciálně vytvořena Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity. K jejich 

kulturním aktivitám patří zejména hudba, vydávání romských časopisů a pořádání festivalů. 

 

3.2.1. Blíže k romské národnostní menšině 

 

Mým blízkým okolím bylo mnou zvolené téma diplomové práce považováno za velice 

kontroverzní a tak jsem si uvědomila, že i členové mojí rodiny a kruhy blízkých přátel se nechávají 

ovlivňovat předsudky vůči etnickým menšinám. V případě Romů a jejich „zastávání“ se lze jen 

výjimečně setkat s pozitivní odezvou. Brzy jsem tedy pochopila, že diskriminace neexistuje jen 

v problémových oblastech, o kterých slýcháme, jako typicky vyloučené lokality v Mostu či 

v Ústeckém kraji. Toto zjištění ve mě vzbudilo ještě větší zájem o to prozkoumat odkud tyto 

stereotypy pramení. 

Všeobecně jsou Romové nejproblematičtější skupinou co se týče diskriminace v Čechách. 

Máme na našem území mnoho menšin a mnohé svoji menšinovou pozici řeší tím, že se domáhají 

vzdělání ve svém jazyce, či si ho sami obstarávají. Bojují za svá práva, věnují se rozvíjení své 

kultury a ztíženou pozici, kterou ve společnosti mají vyrovnávají vlastní aktivitou. Proč tedy 

Vietnamci ano a Romové ne? Proč se s romskou komunitou nese stín hanby? A může s tím právo 

skutečně něco zmoci? Jinými slovy má v jejich případě právo na ochranu před diskriminací vůbec 

smysl? A pokud ano, co způsobuje problémy při jeho aplikaci v praxi? 

Norbert Mapes-Niediek ve své knize Chudáci Romové, Zlí cikání, popisuje dlouhodobě 

táhnoucí se problematiku romské komunity v co možná nejrealističtějších barvách, když 

představuje povědomí o Romech jako o „žebrajících ženách v dlouhých sukních“ či „ti, kdo 

chrstnou špinavou vodu na přední sklo auta a chtějí za to euro“,49 je smutná pravda, že toto jsou 

příklady  jak se s Romy obvykle setkáváme. Na venkově jsou to často ti kdo se objeví ve škole 

pouze sporadicky a ze zištných důvodů, každopádně nikdy nevydrží. Je ale nějaká skutečná 

odpověď na romskou problematiku? Nebo se máme skutečně smířit s názorem, že jsou 

 
49 MAPES-NIEDIEK, N., Chudáci romové, Zlí cikáni, Host: Brno, str. 1, 978-80-7294-869-7 
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nepřizpůsobiví, nemožní a hloupí a mezi skutečnou společnost až na pár výjimek nikdy 

nezapadnou? 

Romská menšina čelí problémům na několika úrovních, které jsou vzájemně provázané 

a často jim znemožňují vstoupit do společnosti jako plnohodnotným členům. Jedním z předmětů 

ústavněprávních debat se vede o tom, že právo v demokratickém režimu má smysl pouze pokud 

se ho většinová společnost rozhodně skutečně následovat. Pokud by se většina společnosti 

rozhodla, že diskriminovat Romy je v pořádku, od čehož bohužel nemá daleko, výroky jako „do 

plynu s nimi“ by mohly být slýchány na denním pořádku a pravděpodobně by se skutečně brzy 

naplnila teorie o tom, že diskriminace je pouze prvním stupněm na pomyslných schodech 

vedoucích do pekla a končících genocidou. Já osobně zastávám názor, ať už jakkoli radikální, že 

se tato teorie zakládá na pravdě. Po zkušenosti z druhé světové války je právním řádem ve většině 

vyspělých států diskriminace určitých skupin na základě rasy považována za nepřípustnou a soudní 

rozhodnutí ochranu skutečně poskytují. Ovšem pouze v těch případech kdy se případ dostane tak 

daleko aby o něm někdo rozhodoval. Diskriminace je ve společnosti hluboce zakořeněným jevem 

a řešení zatím bohužel nenacházíme.  

 

Na problém diskriminace romské menšiny se můžeme dívat ze dvou úhlů. Nejprve jako na 

problémy ekonomické, zahrnující překážky jim kladené do cesty na základě chudoby. Romové 

velice často patří mezi ekonomicky nejslabší skupiny lidí a z chudoby není nijak lehké se dostat. 

Jak do ní člověk jednou zabředne, vše je komplikovanější, vše stojí více peněz a úsilí. Když máte 

automobil není tak těžké představit si pracovat desítky kilometrů od domova, když ho však nemáte 

jste závislí na hromadné dopravě, ta však nemusí vždy fungovat nebo může mít nemístně dlouhé 

intervaly. A ve vaší obci práci zkrátka nemusíte najít. V případech kdy situace zajde tak daleko, 

že člověk nemá přístup k elektřině, nemá možnost reálně skladovat potraviny a musí se uchylovat 

k alternativním, zpravidla drahým řešením.  

Kultura chudoby je velice zajímavým hybatelem společnosti, nebo spíše hmatatelnou 

brzdou růstu. Obecně příslušníci strádající části společnosti žijí ve svém socio-ekonomickém 

postavení a mají tendenci zůstat kde jsou už jen proto, že ulpívají na kultuře která je jim známá 

a kterou mají zvnitřněnou. Chudoba se nedá měřit pouze nastřádaným majetkem či disponibilním 

cash flow jde o kombinaci ekonomické situace, sociálních kontaktů, vzdělání a kvalifikace stejně 

tak jako vyjadřovacích schopností, včetně schopnosti mluvit cizími jazyky a dovednostmi v oblasti 
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technologií. Důležitou překážkou růstu může být však i pocit docenění, sebedůvěra pro vystoupení 

ze zažitých vazeb a osobní naděje v růst.50  

Chudobě je však možné předcházet a tam kde stát není schopen pomoci rodinám 

v nejhorším. Existují neziskové organizace a jejich sítě jako například Evropská síť proti chudobě 

a sociálnímu vyloučení, které dokáží vyčíslit škody a finanční náklady státu na rodiny, které pro 

dluhy vystěhují z bytu a děti umístí do dětských domovů, zatímco rodiče začnou přebývat 

v drahých azylových domech či ubytovnách. Rodinám a lidem, které si se svými záležitostmi 

neumí poradit a není jim podána pomocná ruka se často zpřetrhají i vzácné rodinné vazby a šance 

na návrat do společnosti se hmatatelně sníží.51 

Druhým pohledem je otázka samotného nepřijímaní a vyčleňování Romů na základě jejich 

negativního vnímání, kvůli kterému se komunita Romů uzavírá sama do sebe, kde jejím členům 

nehrozí stratifikace na základě jejich zjevu či kultury. S tímto pohledem zpravidla pracují západní 

státy a snaží se zlepšit jejich postavení na základě antidiskriminační politiky a pomocí vládních 

i neziskových organizací vytvářejících programy pro integraci a zlepšování životních podmínek 

Romů. Je toto ten hlavní problém?  

Ano i ne. Romové kromě nepřijímání společností trpí zejména neschopností se dostat 

k dostatečným příjmům a to samotné je vyčleňuje. Problém začíná u vzdělávání, kdy mnozí rodiče 

neposílají své děti do škol. Není však divu, kromě toho, že se již předem předpokládá, že dítě ve 

škole nevydrží, mnohé děti skutečně nemají čisté oblečení a jsou stratifikováni na základě 

hygienických problémů a to nejen žáky ale i samotnými učiteli. A jaký rodič by své dítě nutil 

chodit do prostředí, kde ho šikanují nebo jím pohrdají? Mnoho škol, zejména v oblastech 

s vysokým počtem Romů zakládá svou prestiž na nízkém počtu romských studentů. V těchto 

případech se nikdo nesnaží přimět děti do školy chodit. V jiných případech zkrátka stačí zrušit 

autobusovou linku, či zvýšit náklady na jízdné a děti z určitých oblastí se do školy nedostanou. 

Chybí vůle a nefunkční systém jim přístup lehce znemožní. Mnohé iniciativy na zlepšení postavení 

Romů se tímto problémem zabývalo a dnešní tendence je odstranění vyčleňování Romů do 

separátních tříd či jejich posílání do zvláštních škol, pomohly ale většinou buď vůbec nebo jen 

mírně.  

Na pracovním trhu se pak jejich vyčleňování lehce zdůvodní nedostatkem vzdělání, který 

je reálným problémem. V dnešní porevoluční době se vzdělání stává každým dnem důležitějším 

faktorem při vstupu na trh práce a velký počet nekvalifikovaných pozic mizí. I na těch pozicích, 

 
50 PROKOP, D., Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu, a dalších výzvách české společnosti, Brno: Host, 

2020, str. 25-28, ISBN 978-80-7577-256-5 
51 EAPN ČR, EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK, Jak předcházet sociálnímu vyloučení?, eapncr.org 
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které by však Romové mohli zastávat je často nahradí levná pracovní síla z ciziny a jim nezbývá 

jiné východisko než spoléhat na pevní rodinné vazby a pobírat dávky, které však nijak oslnivý 

způsob života nezajistí.52   

Předsudky i nedostatek financí pak vedou k problematice bydlení. V této oblasti se však 

významně projevuje problém diskriminace, protože k bydlení se často nedostanou rodiny, které na 

nájem mají a jsou finančně solidními nájemníky. Pouze na základě romsky znějícího jména či 

přízvuku se většina Romů vůbec nedostane k prohlídce bytu či k možnosti poznat pronajímatele 

a vysvětlit mu svou situaci. To vede k nutnosti většiny Romů obrátit se na obec s požadavkem 

k přidělení obecního bydlení. Ne ve všech oblastech mají obecní úředníci k Romům vstřícný 

přístup. Výborně tuto problematiku vystihuje následující teze: „Úřady nevědí, jestli musí těmto 

záhadným bytostem pomáhat, nebo jestli je mohou ignorovat.“53 Některé obecní bytové politiky 

v praxi romský původ nepovažují za důvod k přidělení bytu, právě naopak, i v těchto případech to 

může pozici žadatelů v praxi ztížit. 

Pokud se podíváme blíže na jeden ze zdrojů těchto potíží, totiž předsudky a stereotypy není 

možné nezajímat se o jejich původ. Stereotypy patří do problematiky sociální percepce, tedy 

utváření si dojmu o lidech na základě určitého filtru. Proto aby jsme se rychle zorientovali ve 

vnějším světě zařazujeme lidi do určitých kategorií a přemýšlíme o nich v určitých schématech. 

To nám umožňuje rychle se zorientovat v sociálním prostředí ve kterém s nacházíme a nevědomky 

třídíme lidi na základě určitých zkratek. Na základě těchto zjednodušujících filtrů vznikají hluboce 

zanesené stereotypy, které můžeme označit jako společenské soudy, vznikající na základě 

generalizace. Jde o dlouhodobě přetrvávající představy, které se jen velice těžko mění protože se 

stávají součástí společenského kolektivního vědomí. Problémem těchto stereotypů je, že se 

následně předávají z generace na generaci a pro „ostrakizovanou“ skupinu osob se stávají 

sebenaplňujícím proroctvím. Vidí-li tedy společnost dlouhá staletí romskou menšinu jako hlučné 

bordeláře, zloděje či lháře není divu, že se tato skupina uchýlí do bezpečného prostředí vazeb mezi 

sebou a přirozeně se začne izolovat od vnějšího světa a o mnohé dění v něm prakticky ztratí zájem. 

54 

Problémy, kterým musí romská menšina čelit na základě své etnické či kulturní odlišnosti 

se nijak zvlášť neliší od problémů, které vznikají afro-americké populaci v západní civilizaci. 

Stejně tak jako Romové, černoši často nedosahují tak vysokých příjmů, jejich vstup na trh práce 

 
52MAPES-NIEDIEK, N.,, Chudáci romové, Zlí cikáni, Host: Brno, 978-80-7294-869-7 
53 MAPES-NIEDIEK, N., Chudáci romové, Zlí cikáni, Host: Brno, str. 13, 978-80-7294-869-7 
54 WEINEROVA, R., Romové a stereotypy: Výzkum stereotypizace Romů v Ústeckém kraji, Praha: Karolinum, 2014, 

str. 14-15, ISBN 978-80-246-2632-1 
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či schopnost získání bydlení jsou omezeny a čistě na základě etnické příslušnosti je vůči 

k jednotlivcům k této skupině příslušející používán filtr předsudků a stereotypů či zvláště 

obezřetný přístup. Segregace černošské populace je přímo spojena s obdobím kolonizace 

a rozlišování mezi lidmi na základě rasových důvodů s ní spojených a jejich diskriminace 

v moderním světě je ukázkou navazování na tuto vykořisťovací praxi. Problematika diskriminace 

černošské populace není řešena pouze antidiskriminační politikou, ale i vlastní iniciativou 

příslušníků této skupiny. Jedním z hlavních příkladů je politické a sociální hnutí „Black lives 

matter“, které má svůj původ v USA a podporuje ve společnosti antidiskriminační smýšlení 

a toleranci. Je zejména odpovědí na brutální zasahovaní vůči příslušníkům afro-americké populace 

a nápadně časté policejní kontroly obyvatel tmavé pleti oproti bělošské populaci.55 Black lives 

matter je hnutí pronikající jak do politické sféry tak ovlivňující veřejné mínění prostřednictvím 

sociálních sítí a médií. K jeho podpoře se pravidelně hlásní mnozí světoznámí umělci i politici. Je 

možné, že pokud by vzniklo obdobně zaměřené hnutí obhajující pozici Romů mohlo by obdobně 

proniknout nejen do politiky, kde tato skupina své zastoupení již má, ale též do veřejného prostoru 

a mohlo by být mnohem účinnější než mnohé antidiskriminační politiky státu. Je totiž jen otázkou 

času než se realitní makléři či zaměstnavatelé naučí Romy korektně odmítat bez poukazování na 

jejich etnický původ. 

 Podobně jako hnutí Black lives matter společnost dlouhodobě ovlivňuje myšlenkový 

proud LGBT, na základě kterého se ohrožená skupina homosexuálů stala v mnohých světových 

městech životním a módním stylem. Vlastní členové této ohrožené skupiny si vytvořili vlastní 

vlajku, pravidelné festivaly a čtvrti v mnohých velkoměstech po celém světě. Problematika 

diskriminace je společenským fenoménem a také proto je třeba vyvolávat změnu zejména ve 

vnímání společnosti. Romové však bohužel až na pár slavných umělců oslavujících jejich kulturu 

takovéto hnutí, či myšlenkový proud zatím postrádají a jejich kultura historicky spojovaná 

s kočovným uměním je dnes vyprázdněná. 

Situaci segregace Romů monitoruje velký počet mezinárodních i lokálních institucí. 

Agentura Evropské unie pro základní práva například provedla průzkum situace Romů v 11 

členských státech. Tohoto průzkumu se účastnily státy napříč Evropou od Francie, Španělska, 

Portugalska, Itálie a Řecka, přes Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko až 

po Bulharsko. Na základě průzkumu romské i neromské populace vedeného pomocí osobních 

rozhovorů byly posbírány výsledky poukazující na nižší životní úroveň a zhoršenou sociální 

i ekonomickou situaci Romů ve všech prozkoumávaných státech oproti ostatním obyvatelům 

 
55 LEBRON, J., CRISTOPHER, The Making of Black Lives Matter: A Brief History of an Idea, New York: Oxford 

University Press, 2017, str. 13, ISBN 9780190601348 
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země. Na základě těchto výsledků se ukázalo, že romská populace ve většině států s výjimkou 

Bulharska, Rumunska a Řecka účastní předškolní a školní docházky do věku 15ti let. Poté však 

úroveň romských dětí ve školách značně klesá a pouze přibližně 15% romských žáků ve 

vzdělávání pokračuje na střední a vysoké škole. Romové patří velice často mezi nezaměstnané a 

průměrně pouze 1 ze tří Romů vykonává placené zaměstnání. Situace není o nic lepší na úrovni 

zdraví, podle tohoto průzkumu každý třetí Rom v produktivním věku mezi 34 a 54 lety trpí 

potížemi, které ho omezují v každodenní životě. Fatální je oblast bydlení o čemž vypovídají 

výsledky nasvědčující tomu, že přibližně 45% domácností postrádá základní vybavení domácnosti 

ať už jde o kuchyň, koupelnu, či základní domácí spotřebiče. Není také divu, když prokazatelně 

90% Romů v prozkoumávaných státech žije pod hranicí chudoby. Průzkum také odhalil vysokou 

míru nedostatečného povědomí Romů o normách, které upravují ochranu před diskriminaci 

a o právních prostředcích obrany před ní. 56 

   

Mnoho diskriminačních sporů se dostalo až na půdu Ústavního soudu, díky čemuž se ustálil 

výklad některých ustanovení a byla sjednocena aplikační praxe i terminologie. V případě 

judikatury Ústavního soudu je na začátek nutno uvést, že má kompetenci zabývat se přezkumem 

rozhodnutí obecných soudů jen v případě narušení základního práva či svobody plynoucí 

z Ústavního pořádku, zejména jde-li o případy nesprávné aplikace právních norem či nedostatečně 

zjištěného skutkového stavu. Není však poslední instancí a nemá tedy pravomoc přezkoumávat 

rozhodnutí obecných soudů bez splnění těchto podmínek. V případech, kdy ruší právní předpisy 

či jejich jednotlivá ustanovení vždy nejprve upřednostňuje možnost ústavně-konformního výkladu 

před nutností jejich zrušení. 

 

4. Judikatura v oblasti diskriminace a ochrany práv etnických menšin se zaměřením na 

romskou etnickou menšinu  

 

 

4.1. Judikatura Ústavního soudu obecně k rovnosti  

 

Judikatura Ústavního soudu zaujímá ve své praxi spíše obezřetný přístup v  nepouští se do 

experimentálních výkladů či používání silných slov. Naopak, vykládá ustanovení s touto 

problematikou spojená spíše zdrženlivě. Jedním z možných důvodů je to, že první vlna soudců 

 
56 FRA – Agentura Evropské unie pro základní práva, Situace Romů v jedenácti členských státech EU, Vídeň, 2012, 

fra.europa.eu 
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Ústavního soudu byla ideově nakloněna spíše rozvíjení principu svobody než rovnosti. Ústavní 

soud se výkladu principu rovnosti věnoval v mnoha případech, ne vždy byl tento výklad totožný 

s pojetím judikatury evropských soudů.57 

 

 Ústavní soud se drží rozdělování pojetí rovnosti na akcesorickou a neakcesorickou, tak jak 

ji najdeme v Listině a obecně se drží výkladu akcesorické rovnosti jako zákazu diskriminace 

vzhledem k výkonu základních lidských práv v ní zaručených. Jednání v rozporu s diskriminačním 

ustanovením Čl. 3 Listiny je tedy možné jen v souvislosti s porušením jiného základního práva. 

Toto pojetí mimo jiné Ústavní soud vysvětluje rozdílem mezi kategoriemi svoboda a rovnost. 

Rovnost chápe jako hodnotu chráněnou vždy ve vztahu k něčemu, například jiné hodnotě, zatímco 

svoboda obstojí jako základní právo sama o sobě. Neakcesorickou rovnost obecně považuje za 

vyloučení svévole v oblasti rozdílného zacházení s lidmi v případě, kdy nelze identifikovat ústavně 

chráněné akcesorické právo.58 Výklad neakcesorické rovnosti se poprvé objevil v nálezu Pl. ÚS 

36/01 ze dne 25. 6. 2002 ve věci odměňovaní správce podstaty a rozdíl mezi akcesorickou 

a neakcesorickou rovností byl později systematicky vyložen v nálezu Pl. ÚS 29/08 ze dne 

21. 4. 2009, který se věcně týkal stanovení daně z převodu nemovitostí a limitů zákonodárce 

v jejím stanovování. V kauze šlo o prohlášení protiústavnosti ustanovení Zákona č. 357/1992 Sb. 

O dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, které stanovovaly daň z převodu 

nemovitosti ve výši 5%. Protiústavnost této daně shledána nebyla s ohledem na přípustnost 

rozlišného ukládání daní pro různé kategorie majetku, a soud zde prohlásil: „Jak vyplývá 

z rozhodovací praxe Ústavního soudu, rozlišování vedoucí k porušení principu rovnosti je 

nepřípustné ve dvojím ohledu: může působit jednak jako akcesorický princip, který zakazuje 

diskriminovat osoby při výkonu jejich základních práv, a jednak jako neakcesorický princip 

zakotvený v čl. 1 Listiny, který spočívá ve vyloučení libovůle zákonodárce při rozlišování práv 

určitých skupin subjektů. Jinými slovy, ve druhém případě jde o princip rovnosti před zákonem, 

který je skrze čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech součástí českého 

ústavního pořádku“59 Ústavní soud zde též poskytl zajímavý výklad co se týče určování hranic 

toho kdy už jde o diskriminaci ve vztahu k legislativní činnosti orgánů veřejné moci. Prohlásil, že: 

„diskriminovat, [tj. vnímat a konstatovat rozdíly] není nic špatného, ledaže by se určité konkrétní 

konstatování rozdílů vztahovalo, slovy ústavního práva, na tzv. „problematickou kategorii“, tedy 

 
57 BOBEK, M., BOUČKOVÁ, P., KÜHN, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2007, str. 

178, ISBN 978-80-7179-584-1 
58 KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv, Antidiskriminační zákon, Komentář, vydal: Wolters Kluwer, a. s., 

2016, , ISBN: 978-80-7478-879-6, noveaspi.cz 
59Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp.. zn. Pl.ÚS 29/08  

https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44937/1/JUD%253A/JUD32516CZ
https://www.aspi.cz/products/lawText/13/44937/1/JUD%253A/JUD32516CZ
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na jedno z kritérií uvedených v taxativním výčtu článku 14 Evropské úmluvy o lidských právech. 

60 Diskriminační důvody označil za „výjimku z obecného pravidla“ a ani tyto rozlišovací kategorie 

rozlišování nebrání rozlišování absolutně, i co se týče těchto kategorií lze rozlišovat ale s ohledem 

na zásadu rovné ochrany, přiměřenosti a racionality. 

 V rozlišování rovnosti na akcesorickou a neakcesorickou Ústavní soud kopíruje vzor 

Úmluvy, ve které v čl. 14 je princip rovnosti zakotven ve vztahu k právům, které Úmluva přiznává. 

Na rozdíl od Listiny je v ní tedy toto rozdělení explicitně stanoveno. Dále pak v Protokolu 

k Úmluvě č. 12 nalezneme všeobecnou úpravu rovnosti neakcesorické. 

Kromě akcesorické a neakcesorické rovnosti jsou v judikatuře Ústavního soudu zásadní 

i jiná dělení jako rovnost formální a materiální. Toto rozlišení nalezneme v nálezu Ústavního 

soudu  Pl. ÚS 15/02 ze dne 21. 1. 2003 rozhodujícího ve věci odebírání invalidních důchodů 

a rozlišení kategorie tzv. stavovských důchodů, tedy důchodů pro horníky a manuální pracovníky. 

V tomto případě ve zvýhodnění této skupiny nebyl shledán rozpor s principem rovnosti, vzhledem 

k tomu, že pro jejich zvýhodnění se v Zákoně o důchodovém pojištění nachází ospravedlnění a dle 

názoru soudu toto ustanovení sleduje legitimní cíl. V vzhledem k vysoké namáhavosti jejich práce 

soud shledal jejich zvýhodněné postavení za přípustné. Zákonodárce vyrovnával balanc mezi 

rovností formální a případy, kdy je třeba vyrovnat určité znevýhodnění a použití o rovnosti 

faktické, tedy materiální. Ústavní soud se zde přiklonil k výkladu rovnosti v jejím materiálním 

smyslu protože šlo o osoby nacházející se ve stejné situaci, kdy určití členové byli znevýhodněni. 

Tento fakt stát vyrovnal pozitivně diskriminačním opatřením.  

O pozitivně diskriminačním záměru se jednalo i v nálezu PL. ÚS  53/04 ze dne 16. 10. 

2007, ve kterém se pracuje s pojmy objektivního a rozumného zdůvodnění rozlišovacího opatření. 

Ústavní soud shledal rozdílný věk odchodu do důchodu pro muže a ženy s ohledem na počet 

vychovaných dětí rozumně a objektivně zdůvodněný. V nálezu uvedl, že: „nesdílí názor, že 

napadené ustanovení je v rozporu s čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny ve vztahu k navrhovatelem 

uváděnému čl. 30 odst. 1 Listiny a že zrušením § 32 zákona o důchodovém pojištění by byla 

nastolena rovnost obou pohlaví ve vztahu k právu na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří. 

Došlo-li by ke zrušení napadeného ustanovení, bylo by odebráno jisté zvýhodnění ženám-matkám, 

aniž by v rámci "zrovnoprávnění" nabyli muži-otcové stejné výhody, jakou mají ženy-matky. 

Ústavní soud je toliko negativním zákonodárcem a jeho zásah vůči napadenému ustanovení by tak 

pouze porušil princip ochrany důvěry občanů v právo, příp. by zasáhl do právní jistoty, resp. 

legitimního očekávání. V tomto kontextu Ústavní soud konstatuje, že v daném případě nenastal 

 
60 Nález Ústavního soudu ze dne 21. 4. 2009, sp. zn. Pl.ÚS 29/08  
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rozpor mezi pozitivním zákonem a spravedlností.“61 Tento názor byl později posvěcen rozsudkem 

ESLP ve věci Augustin Andrle proti ČR ze dne 17. 2. 2011, který ačkoli se lehce lišil v odůvodnění 

spatřil v tomto případě místo pro pozitivně diskriminační opatření ve prospěch žen, zejména 

z důvodu „margin of appreciation“, doktríny mezinárodního práva v lidskoprávní oblasti, podle 

které Evropský soud pro lidská práva poskytuje vnitrostátním institucím určitý manévrovací 

prostor a zohledňuje rozdílné právní prostředí jednotlivých států a vzhledem k těmto vnitrostátním 

podmínkám posuzuje obsah norem a postup orgánů veřejné moci v daném státě co se týče souladu 

s Úmluvou.62   

 Oproti tomu v případě rozdílného zacházení pro muže a ženy ve vztahu k nároku na 

započtení rodičovské dovolené v nálezu nález Pl. ÚS 42/04 ze dne 6. 6. 2006, kde se jednalo 

o rozdílné výchozí pozice pro muže a ženy v systému přihlášek Ústavní soud rozpoznal 

nedůvodnou diskriminaci mužů, ačkoli jde o velice podobné důvody pro zvýhodnění žen a rozdílné 

zacházení jako v předešlých případech týkajících se taktéž důchodového pojištění s ohledem na 

výchovu dětí. V tomto ohledu je rozhodování Ústavního soudu do jisté míry nekonzistentní.63 

  

 

4.2. Judikatura Ústavního soudu a Antidiskriminační zákon.  

 

Ústavní soud se ustanoveními Antidiskriminačního zákona zabýval jen ve velmi malém 

počtu případů, chybí zde tedy reprezentativní vzorek judikatury. Tento samotný fakt se dá vysvětlit 

tím, že ohrožené skupiny lidí buď dostatečně neznají prostředky ochrany které jim zákon nabízí, 

nebo dostatečně nedůvěřují, že jim pomohou domoci se jejich práv. Zejména je to však proto, že 

Ústavní soud pracuje v těchto případech s články 1 a 3 Listiny, a ustanovení Antidiskriminačního 

zákona jím zůstávají nevyužita. V případech rozlišení přímé a nepřímé diskriminace a jejich 

kvalifikace se však i Ústavní soud opírá o zákonnou úpravu. Poprvé tak učinil v níže rozvedené 

slavné kauze D. H. a další proti České republice, dále v případě osvobození od smluvních poplatků 

v případě diskriminačních žalob a tvrzené protiústavnosti poplatkové povinnosti. Jelikož se 

Ústavní soud diskriminační problematikou zabýval už před vznikem Antidiskriminačního zákona 

po mnoho let, byla za tu dobu vytvořena relevantní výkladová praxe a metodologie, ze které lze 

 
61Nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2007, sp. zn. Pl.ÚS 53/04  
62 GREER. S., The margin of appreciation: Interpretation and discretion under the European convention on human 

rights, University of Bristol, Council of Europe Publishing, 2000, str. 5-6, ISBN 92-871-4350-1 
63KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv, Antidiskriminační zákon, Komentář, vydal: Wolters Kluwer, a. s., 

2016, , ISBN: 978-80-7478-879-6, noveaspi.cz 
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stále čerpat pro spory týkající se porušování principu rovnosti. Proto je mimo jiné dopad 

Antidiskriminačního zákona na jeho judikaturu tak malý.  

 

4.3. Problematika dokazování v diskriminačních sporech 

 

Významným specifikem diskriminačních sporů je obrácení důkazního břemene ve 

prospěch žalobce. V těchto případech stačí aby žalobce soudu dostatečně prokázal skutečnosti ze 

kterých lze dovodit, že k diskriminaci, ať už přímé či nepřímé, došlo a dále se povinnost prokázat 

skutkový stav přenese na protistranu. Dostatečným prokázáním se myslí unesení břemene tvrzení, 

tedy předložení skutečností z nichž vyplývá existence možné diskriminace neboli zásah prima 

facie.  

Zákonodárcův záměr obrátit důkazní břemeno byl považován za velice kontroverzní 

a ustanovení o jeho obrácení byly předmětem rozhodování pléna Ústavního soudu v nálezu Pl. ÚS 

37/04 ze dne 26. 4. 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem toto ustanovení o.s.ř. napadl pro porušení 

principu procesní rovnosti účastníků soudního řízení. Krajský soud argumentoval tím, že 

obrácením došlo k narušení standartního pořádku a nespravedlivému znevýhodněním žalovaného, 

který má prokázat to „co se nestalo“ s čímž předem nemůže počítat.64 Ústavní soud v tomto 

judikátu prohlásil ústavnost obráceného důkazního s tím, že důkazní břemeno ani v klasickém 

případě neleží pouze na jedné straně a i žalovaný nese své důkazní břemeno. Obrácení v těchto 

případech uznal jako přiměřený prostředek k ochraně individuálních práv diskriminovaných, které 

se velice obtížně v praxi prokazují a vyslovil názor, že se tímto způsobem obnoví rovnováha mezi 

ochranou individuálních základních práv a veřejným zájmem společnosti. Tento prostředek 

považuje za nastolení rovnosti zbraní, který v těchto případech narušuje skrytá a zastřená povaha 

diskriminačního jednání. Ustálená soudní praxe dále přinesla obrácení důkazního břemene 

i v případech ve kterých došlo k zaviněnému zmaření důkazů protistranou a u negativních 

skutečností, kdy žalobce tvrdí, že se něco nestalo, a to lze jen z těží prokázat. Sám tedy bude 

povinen břemeno unést.65  

 

 

 

 

 
64 Nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn. Pl.ÚS 37/04  
65 MATZNER, J., Dokazování v civilním řízení a obrácení důkazního břemene, Právní Prostor, ATLAS consulting 

spol. s r.o.: Ostrava, pravniprostor.cz 
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4.4. Judikatura v oblasti diskriminace etnických menšin se zaměřením na problematiku 

Romů 

 

Diskriminace plynoucí z rozlišování na základě etnických znaků či příslušnosti k určité 

menšině se v mnohých případech týká témat: vzdělávání, pracovního uplatnění, bydlení a práva 

na ochranu osobnosti. Právě o těchto sférách ochrany pojednává následující část této práce. 

 

4.4.1. Vzdělávání a školství 

 

Jedním ze základních kamenů úrazu při vyčleňování Romů je oblast jejich vzdělávání. Ve 

společnosti, kde je sociální status a platové zařazení odvozeno od stupně dosaženého vzdělání je 

nízká úroveň vzdělanosti Romů predeterminující pro jejich působení na okraji společnosti. Obecně 

problémem nejsou pouze předsudky vůči romským dětem ale i negativní postoj rodičů k těmto 

institucím a samotnému vzdělávacímu procesu, nedostatek motivace a nepřipravenost dětí 

v předškolním období. Jedním z ústředních judikátů týkající se problematiky diskriminace 

v problematice školství byl nález Ústavního soudu III. ÚS 1136/13 ze dne 12. 8. 2015, který 

reagoval na ústavní stížnost, ve které se stěžovatel snažil prokázat nepřímou diskriminaci při 

umisťování Romů do zvláštních škol. Jelikož byl stěžovatel sám zařazen do zvláštní školy pro děti 

s mentálním postižením, domáhal se žalobou na ochranu osobnosti nemajetkové újmy, omluvy 

a zadostiučinění od státu za toto zařazení, které mu zkomplikovalo jeho vzdělávací proces 

a zhoršilo jeho pozici na pracovním trhu a které bylo dle jeho názoru založené na skutečnosti, že 

byl romského původu. Kromě toho se stěžovatel pokusil prokázat za pomocí statistik, že jeho 

případ nebyl ojedinělý, a že v České republice dochází k systematickému vyčleňování Romů 

a jejich zařazování do zvláštních škol. Tyto skutečnosti se mu podle výkladu Ústavního soudu 

nepovedly dostatečně prokázat. Nález zato přinesl výklad některých pojmů v problematice 

diskriminace. Byl zde rozveden výklad pojmu nepřímá diskriminace a způsob jakým by se měla 

posuzovat. Soud zdůraznil důležitost institutu nepřímé diskriminace vzhledem povaze 

diskriminačního jednání, které je jen velmi ojediněle vyjádřeno explicitně a naopak jde o jednání 

skryté a zastřené, skrývající se pod neutrální motivy a je velmi těžko prokazatelné. Nepřímá 

diskriminace proto nespočívá ve vyčleňování či rozlišování na základě podezřelého kritéria, ale 

kritéria neutrálního a to, co jednání činí diskriminačním je faktický důsledek určité praxe vůči 

určité skupině jednotlivců. Praxe tedy může být v některých případech diskriminační a v jiných 

ne. Případy je třeba vždy posuzovat samostatně podle konkrétního důsledku, kterou tato praxe 

vyvolá. Mimo jiné záleží i na způsobu uplatnění této praxe a zavedených garancích proti 
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diskriminaci. Následně musí být prokázáno, že touto praxí byl skutečně znevýhodněn příslušník 

chráněné skupiny.66  V tomto případě Ústavní soud zamítl žalobu, protože podle jeho názoru 

záruky této relevantní praxe, která rozhodla o jeho zařazení do zvláštní školy a byla použita 

i v obdobných případech, byly dostatečné. Relevantní praxe se tedy podle názoru Ústavního soudu 

neprokázala být vůči romským dětem diskriminační.  

S tímto výkladem se však neztotožnil ESLP, který se kauzou později známou jako D. H. 

a ostatní proti České republice zabýval v roce v roce 2007. Rozhodoval o ní velký senát a k řešení 

tohoto sporu se vyjádřilo mnoho vládních, nevládních i nadnárodních organizací. Stěžovatelé se 

domáhali určení, že došlo k porušení článků 3 a 14 Úmluvy. Jejich cílem bylo určení, že vytvořená 

praxe zařazování romských dětí do zvláštních škol je ve svém důsledku diskriminační a podporuje 

segregaci už od útlého věku mezi Romy a ostatními obyvateli státu. Jako hlavní důkazy rovněž 

používali statistiky prokazující pravděpodobnost romského dítěte k zařazení do školy pro 

mentálně postižené a historický vývoj tímto směrem inklinující. 

 Evropský soud se vyjádřil k principům, na nichž stojí ochrana před diskriminací, a rasovou 

segregaci označil za zvláště ohavnou formu. Přihlédl i k historii dlouhodobě znevýhodňované 

skupiny romské etniky, což je patrné například z prohlášení: „turbulentní historii a konstantního 

vykořenění se Romové stali specifickým typem znevýhodněné a zranitelné menšiny“.68 Znovu 

přezkoumal skutkový stav věci zahrnující písemné souhlasy rodičů se zařazením do zvláštních 

škol, dohled a doporučení pedagogicko-psychologických poraden a zařazování dětí na základě 

psychologických testů a prozkoumal celou relevantní praxi a její způsobilost vytvořit faktickou 

nerovnost. Jelikož se stěžovatelé snažili prokázat své tvrzení statistikami, musel se vypořádat 

i s problematikou přípustnosti takového důkazu. Vyjádřil se tak, že obecně statistiky jako 

dostatečný procesní důkaz považovány nebyly, ale již v jiných případech v minulosti dokazování 

založené na statistikách obstálo. Stalo se tak v kauze „Hoogendijk proti Nizozemí“.  Soud 

prohlásil: „v případech, kdy je stěžovatel schopen na základě nesporných oficiálních statistik 

doložit existenci nepřímého důkazu o tom, že určitá norma, ač formulovaná neutrálně, ve 

skutečnosti dopadá na podstatně vyšší procento žen než mužů, musí žalovaná vláda prokázat, že 

se tak děje v důsledku objektivních faktorů, které nesouvisejí s diskriminací na základě pohlaví. 

Pokud by se břemeno dokazování, že rozdílný dopad na muže a ženy není diskriminační, 

nepřeneslo na žalovanou vládu, bylo by pro stěžovatele v praxi velmi obtížné prokázat nepřímou 

 
66 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2015, sp. zn. III.ÚS 1136/13 
68 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 11. 2007 Věc: D. H. a ostatní proti České Republice, 

stížnost č. 57325/00 
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diskriminaci.“69 Statistiky tedy, vzhledem k povaze tohoto případu a ke zranitelné pozici Romů 

jako důkaz obstály a došlo k obrácení důkazního břemene.  

V tomto rozhodnutí ESLP vyslovil názor, že záruky, které poskytovala praxe pro 

zařazování dětí do zvláštních škol nebyly dostatečné, stát nepřihlédl ke zvláštním potřebám 

romských dětí, které plynou z jejich již znevýhodněného postavení, a v důsledku této praxe došlo 

ke zvětšování rozdílů mezi romskými dětmi a zbytkem populace. Osobní rozvoj těchto dětí byl 

zpomalen a možné uplatnění na pracovním trhu se ještě zhoršovalo. Ačkoli uvedl, že si Česká 

republika zaslouží ocenění za to, že se snaží problematiku začleňování Romů řešit, praxe 

zařazování romských dětí do škol pro děti s mentálním postižením ve svém důsledku byla 

prohlášena za diskriminační.  

 

4.4.2. Diskriminace v oblasti pracovního práva 

 

Oblast diskriminace v práci a zaměstnání je stěžejní oblastí ochrany, jelikož přímo souvisí 

se získáváním prostředků k uspokojování lidských potřeb. Odvíjí se od ní též zařazení jedince do 

společnosti a jeho sociální postavení, které je s ohledem na problematiku romské menšiny 

důležitým bodem. V oblasti ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích je velice 

omezené jak rozlišování s negativním dopadem na jednotlivce tak jeho zvýhodňování a použití 

pozitivně diskriminačních opatření. Jde mimo jiné o vyjádření práva na práci, zaručeného v Čl. 26 

Listiny.70 

V pracovním právu speciálně vymezují pravidla pro diskriminaci v pracovněprávních 

vztazích. Zákoník práce a poskytuje rozšíření vyjmenovaných diskriminačních důvodů jako 

například: rodinný stav,  povinnosti k rodině nebo členství v odborových organizacích či 

organizacích zaměstnavatelů. Zaměstnanec v případě, že by se cítil být diskriminován, má právo 

podat žalobu na ochranu osobnosti podle Občanského zákoníku, či dle § 10 Antidiskriminačního 

zákona. Zaměstnanec, vůči kterému bylo porušeno právo na rovné zacházení či byl diskriminován 

se tak může domáhat upuštění od této diskriminace, odstranění následků, které diskriminační zásah 

vyvolal. Taktéž se může domáhat přiměřeného zadostiučinění. Zaměstnanec musí vyhodnotit na 

základě kterého zakázaného diskriminačního důvodu si myslí, že s ním bylo rozlišně zacházeno a 

podle toho zvolit správný způsob obrany svých práv. 

 
69 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 11. 2007 Věc: D. H. a ostatní proti České Republice, 

stížnost č. 57325/00 
70 KVASNICOVÁ, J., ŠAMÁNEK, J., a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., 2016, , ISBN: 978-80-7478-879-6, 

noveaspi.cz 



43 

 

V oblasti ochrany před diskriminací v pracovním právu je důležité zmínit nález Ústavního 

soudu sp. zn.  III. ÚS 880/15 ze dne 8. 10. 2015, který se sice týkal diskriminace na základě 

pohlaví, ale zato stanovil některá obecná výkladová pravidla vztahující se na diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích. Ústavní soud stanovil v tomto případě hrance přenesení důkazního 

břemene v pracovněprávních diskriminačních sporech co se týče unesení břemene tvrzení ze 

strany zaměstnance. Stěžovatel soudu předložil pouze tvrzení o ukončení pracovního poměru z jím 

tvrzeného diskriminačního důvodu. Samotný fakt ukončení tohoto poměru však otočení důkazního 

břemena nezaložil. Ústavní soud zde vyslovil názor, že k takové skutečnosti by musely přibýt další 

skutečnosti, které by jakýmkoli způsobem naznačovaly, že motivy zaměstnavatele se mohly 

zakládat na diskriminaci.  

V rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2014 č. j. 21 Cdo 4429/2013 bylo vyjasněny 

další problematické sféry. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí vyčerpávajícím způsobem definoval, 

že: „Diskriminace je tedy v pracovních věcech - jak vyplývá z výše uvedeného - charakterizována 

jako jednání (v komisivní nebo omisivní podobě) zaměstnavatele nebo potencionálního 

(budoucího) zaměstnavatele (dále jen „zaměstnavatele“), které směřuje přímo nebo nepřímo 

(prostřednictvím zdánlivě neutrálních úkonů) ke znevýhodnění jednoho nebo i více zaměstnanců 

nebo potencionálních (budoucích) zaměstnanců (dále jen „zaměstnanců“) ve srovnání s jinými 

(ostatními) zaměstnanci téhož zaměstnavatele, jehož pohnutkou (motivem) jsou (zákonem 

stanovené) diskriminační důvody.“71 Dále uvedl, že předpokladem úspěšnosti žaloby podle 

Antidiskriminačního zákona je skutečnost, že následky porušování práv zaměstnance stále trvají 

v době rozhodování a způsob jejich odstranění, který žalobce navrhuje je přiměřený. Pro případy, 

kdy k diskriminaci či porušení práv na rovné zacházení dojde před vznikem pracovního poměru 

nelze odstranit následky diskriminace tím, že by byl dotyčný přijat do pracovního poměru. 

Pracovní poměr vzniká pouze na základě konsensu zaměstnance a zaměstnavatele a zaměstnavatel 

k přijetí osoby ucházející se o pracovní místo nesmí být nucen. Může se však dovolávat 

přiměřeného zadostiučinění.  

 

4.4.3. Diskriminace v oblasti bydlení a ubytovacích služeb 

 

Diskriminace při přístupu k bytovým a ubytovacím službám je soukromoprávní oblastí a to 

i v případech kdy jde o obecní byty. Jde totiž o samostatnou působnost, kde obce vystupují jako 

osoby soukromého práva. Jde též o oblast, která je chráněna nejen antidiskriminačními 

 
71 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18.12.2014, sp. zn. 21 Cdo 4429/2013 
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ustanoveními ale i úpravou ochrany spotřebitele. Podle mého názoru je tato problematika 

z pohledu závažnosti diskriminace nejdůležitější, protože se týká jak základní existenční potřeby 

bydlení, bez které se nelze ani přechodně obejít, tak problému vyčleňování etnických skupin na 

odlehlá místa obcí a prohlubování segregace ve společnosti.  

Na české právní scéně se lze setkat se širokou škálou sporů v oblasti diskriminace od 

odmítnutí poskytnutí ubytovacích služeb v hotelu po vystěhovávání celých domů obydlených 

Romy bez poskytnutí přiměřeného náhradního bydlení.  

Dle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2015 sp. zn. III. ÚS 1213/13. Kauza se týkala 

hotelu, který odmítl ubytovat hosty romského původu i přesto, že měli po telefonu sjednanou 

rezervaci. Již na základě faktu uskutečnění rezervace a odmítnutí ubytování hostů po příjezdu 

ybylo obráceno důkazní břemeno, protože šlo prokazatelně o důkaz prima facie. Zástupci hotelu 

se snažili vyvrátit tvrzení o diskriminačním jednáním, zejména tvrzením, že pokoje byly narychlo 

obsazeny a nezbýval už žádný volný pokoj. Ústavní soud však uzavřel, že důkazy zástupců hotelu 

dostatečně neprokázaly, že o diskriminační jednání nešlo, vzhledem k tomu, že pokoje nakonec 

obsazeny nebyly, objednávka byla učiněna firmou, která byla s hotelem spřízněná a měla zájem 

na zachování jeho dobrého jména a nebyl ani okrajově znám účel této objednávky všech pokojů v 

hotelu nebo jejího zrušení.72 Ústavní soud tedy přiznal stěžovatelům, že se stali obětí diskriminace 

a bylo poškozeno jejich základní právo na spravedlivý proces rozhodnutími obecných soudů, 

jejichž rozhodnutí Ústavní soud zrušil. 

Zajímavý výklad co se týče diskriminačních důvodů přinesla kauza diskriminace na 

základě státní příslušnosti. Případem se zabýval nejprve Nejvyšší správní soud a konkrétně řešil 

problematiku diskriminace při poskytování ubytovacích služeb státním příslušníkům Ruské 

federace. Majitelka hotelu v tomto konkrétním případě podmiňovala přijetí občanů Ruské federace 

k ubytování podpisem prohlášení o nesouhlasu se zahraniční politickou událostí - anexí Krymu. 

Soud prohlásil, že takové jednání je diskriminací spotřebitele na základě zakázaného důvodu 

národnostní příslušnosti. Neobstál ani argument o tom, že šlo o vyjádření svobody slova, jelikož 

i ta má své hranice. Právo spotřebitelů na ochranu před diskriminací zde převážilo nad základním 

právem svobody projevu.73  V případu však byla podána ústavní stížnost a Ústavní soud přednesl 

tvrzení, že státní příslušnost, narozdíl od etnické příslušnosti či národnosti, není jedním 

z vyjmenovaných podezřelých důvodů diskriminace. Na prohlášení o nesouhlasu s anexí Krymu 

se díval jako na emocionální vyjádření politického názoru, které je souhlasné s oficiálním 

stanoviskem české vlády a zakládá se na historické zkušenosti Československa. Česká republika 

 
72 Nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2015, sp. zn. III.ÚS 1213/13 
73 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 6.2018 sp. zn. 2 As 43/2018 - 27 
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se totiž na základě vlastní historické zkušenosti nemohla ztotožnit s obsazením Krymu a veřejně 

se vyjádřila, že Krym považuje za součást Ukrajiny. Navíc nešlo o nenávistné projevy založené na 

zavrženíhodných pohnutkách odmítající určitou národnost jako celek. Vzhledem ke krátkému 

časovému úseku, který uběhl od obsazení Krymu Ústavní soud považoval jednání majitelky hotelu 

za politický projev, na který se vztahuje svoboda projevu. V případu bylo dále rozhodné to, že aby 

došlo k omezení práv spotřebitele musel by být odkázán na tuto jedinou službu, například kdyby 

šlo o jediného poskytovatele ubytovacích služeb v okolí ale to nebylo prokázáno. Spotřebitel tedy 

nebyl ani nijak existenčně ohrožen a nebyl na něj vynakládán tlak k podpisu takového prohlášení.74 

Problematika Romů jako nájemníků je stále velice aktuálním problémem a zákon se snaží 

zamezit jejich úplnému vyčleňování ze společnosti, včetně vyčlenění geografického. V rozhodnutí 

Ústavního soudu I. ÚS 1891/13 ze dne 11. 8. 2015 se jednalo o město Kladno, které poskytovalo 

obecní byty podle uznaných „Zásad pro hospodaření s byty“, které byly zdánlivě neutrálním 

dokumentem. V praxi na základně této relevantní praxe začalo docházet k nerovné distribuci 

těchto bytů. Stěžovatelé se u Ústavního soudu domáhali ochrany základního práva na spravedlivý 

proces. Hlavní problém v rozhodování obecných soudů byl spatřován v nedostatečném 

odůvodnění rozhodnutí a nevypořádání se s námitkami žalobců o nepřímé diskriminaci. 

Stěžovatelé tvrdili, že bylo zasaženo do jejich osobnostních práv jednáním města Kladna, tím že 

byli vystaveni diskriminačnímu jednání. Obecné soudy v jejich kauze konstatovaly, že stěžovatelé 

byli vystaveni diskriminaci. Nebylo však uznáno, že k diskriminaci došlo na základě důvodu jejich 

etnické příslušnosti, ani jakéhokoli jiného diskriminačního důvodu. To samotné Ústavní soud 

považoval za prvek vnitřní rozpornosti jejich rozhodování a dále považoval za nedostatečné 

vypořádání s námitkou diskriminace nepřímé a zabýval se pouze diskriminací přímou. Ústavní 

soud považoval za nedostatečné zejména prohlášení o tom, že dokument „Zásad pro hospodaření 

s byty“, neobsahuje jakoukoli zmínku o romském etniku. Takové tvrzení je z hlediska posuzování 

nepřímé diskriminace irelevantní jelikož spočívá v dopadu této praxe na základě neutrálního 

přepisu na ohrožené skupiny a ve svém důsledku způsobuje diskriminaci.  V tomto rozhodnutí se 

mimo jiné setkáváme s alternativními způsoby jak se dají Romové rozlišovat aniž by bylo použito 

diskriminačního kritéria. Lze hovořit o skupinách neplatičů, těch kteří nedodržují kulturu bydlení, 

či se chovají v rozporu s dobrými mravy. Je jisté, že neplatící či rušící nájemci jsou velkým 

problémem, nemůže to však být důvodem pro nabízení odlehlých bytů a řešení tohoto problému 

již preventivní separací. Uvedené rozhodnutí demonstruje pouze jeden z případů diskriminačního 

jednání ze strany obce vůči etnické menšině. Romové se na obce obracejí proto, že jsou 

 
74Nález Ústavního soudu ze dne 15. 5. 2012  sp. zn. Pl. ÚS 17/11  
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znevýhodněni na klasickém trhu a soukromoprávní pronajímatelé jim často odmítají své byty 

pronajmout. V rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 7. 2018 č. j. 7 As 190/2017 – 18 

se setkáváme s z jedním z těchto případů, kdy v emailu uchazečce o byt byl mimo jiné položen 

dotaz na příslušnost k romské etnické menšině. Zatímco Krajský soud považoval tento dotaz za 

nemístný, jelikož se příslušnost k etniku netýká vlastností potenciální nájemkyně, které je třeba 

předem zjistit jako například typ zaměstnání a příjmy, nepovažoval tento dotaz nutně za 

diskriminační jednání. Za diskriminační by považoval až projev vůle který by směřoval 

k odmítnutí nájemkyně za základě příslušnosti k romskému etniku. S tím však Nejvyšší správní 

soud nesouhlasil a diskriminaci v tomto případ shledal. Nejvyšší správní soud rozvedl otázku 

vývojových stádií diskriminačního jednání a toho kdy je „dokonané“, jelikož to ani 

v Antidiskriminačním zákoně ani Zákoně o ochraně spotřebitele není rozvedeno. Přiklonil se 

k názoru, že o dokonaný přestupek jde vzhledem k tomu, že nebyl specifikován jakýkoli adekvátní 

důvod proč se na etnicitu ptát a z okolnosti případu vychází, že etnicita byla rozhodujícím prvkem 

při výběru nájemníků. Následné nereagování či absence odpovědi by byla velice pravděpodobně 

založená jen na faktu, že uchazečka byla romského původu.75 Je důležité uvést, že se nenaskytla 

jakákoli skutečnost, která by prokazovala, že jednání bylo založeno na pozitivní diskriminaci, což 

je jeden z důvodů, který by se v této situaci dal představit. 

 

5. Ochrana poskytovaná institucemi 

 

Jakým způsobem se může osoba před diskriminací bránit? A je možné vyhnout se soudní 

cestě, a využít jiné prostředky ochrany? V pracovněprávních vztazích je pozvolnou cestou v boji 

proti diskriminaci nejprve podání stížnosti zaměstnavateli s poukázáním na tvrzenou diskriminaci. 

Zaměstnavateli pak ze zákona vyplývá povinnost tuto stížnost se zaměstnancem, odborovou 

organizací, radou zaměstnanců či zástupcem pro oblast bezpečnosti a zdraví při práci projednat. 

Dále tu vyvstává možnost podat podnět na Inspektorát práce pokud jednání zaměstnavatele 

překročilo meze natolik, že by mohlo jít o správní delikt. Možnost podat tento podnět náleží nejen 

zaměstnancům ale i uchazečům o zaměstnání. Všeobecný nástroj ochrany před porušováním 

principu rovného zacházení představuje Veřejný ochránce práv a existují i právnické osoby 

založené za účelem ochrany práv obětí před diskriminaci, předvídané Antidiskriminačním 

zákonem, konkrétně jeho § 11, které objektem diskriminace poskytují potřebné informace a právní 

pomoc a přispívají součinností v řízeních proti diskriminaci.76 Zejména jde o nevládní organizace, 

 
75 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 7. 2018, sp. zn. 7 As 190/2017 – 18 
76 Eva Brožová, Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích, epravo.cz   
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které se v oblasti podpory obětí diskriminace angažují. V oblasti ochrany spotřebitele, která má za 

účel dosažení uzavírání obdobných smluv za shodných podmínek, se diskriminovaná osoba může 

obrátit se stížností na dozorní orgán České obchodní inspekce. Případy diskriminace ve 

vzdělávacích centrech má v gesci Česká školní inspekce ČR a na evropské úrovni je třeba zmínit 

i Evropskou komisi, Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, Výbor pro vnitřní trh 

a ochranu spotřebitele a Radu EU.  

V českém právním prostředí je bohužel všeobecně opomíjena možnost mimosoudní cesty 

řešení sporu pomocí mediace, která je pro spory tohoto typu vhodná. Místo soudního sporu strany 

mohou vyjednávat a za pomoci mediátora uzavřít mediační dohodu závaznou pro obě strany sporu. 

Mediace klade mimo jiné důraz na psychickou stránku stran a má potenciál vyjasnit vztahy a do 

budoucna zlepšit podmínky na pracovišti.  

 

5.1. Státní instituce – VOP 

 

Obecně lze říci, že hlavním národním orgánem v České republice, který dohlíží na oblast 

rovného zacházení a ochranu před diskriminací mimo soudů je Veřejný ochránce práv. Mezi jeho 

funkce patří poskytování metodické pomoci, provádění výzkumů pro odhalení diskriminace 

a vydávání doporučení k prosazování rovného zacházení.  

Jde o nezávislou a nestrannou instituci, odvozenou od Poslanecké sněmovny, která jej volí 

na období 6ti let  z kandidátů navržených částečně prezidentem republiky a částečně Senátem. Na 

základě podnětu či z vlastní iniciativy provádí šetření na půdě správních orgánů, které spadají do 

jeho působnosti ať už jde o ministerstva, správní orgány s celostátní působností či jim podřízené 

orgány, orgány územně samosprávných celků při výkonu státní správy, Radu pro rozhlasové 

a televizní vysílání, Policii ČR, Veřejné zdravotní pojišťovny a další státní instituce. Na těchto 

místech provádí analýzu věci a v případě pochybení státních orgánů vydává závěrečná stanoviska 

s návrhem na opatření k nápravě, ta mohou sloužit jako podklad pro případ zahájení soudního 

řízení. Povaha jeho činnosti je pouze iniciační, v jeho pravomoci je upozornit nadřízený orgán či 

uvést problematiku ve zprávě Poslanecké sněmovně, působí však zejména pomocí síly své 

autority. 

Ombudsman v oblasti ochrany před diskriminací mimo svých běžných pravomocí může 

zabývat stížnostmi na diskriminaci ze strany obcí, typicky ve výše uvedeném případu distribuce 

obecních bytů, zaměstnavatelů při diskriminaci před či po vzniku pracovněprávního vztahu nebo 

jde-li o ukončení pracovněprávního poměru z diskriminačních důvodů či obchodníků a realitních 

makléřů v oblasti ochrany spotřebitele.  
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Stanovisko sp. zn. / Č.j.: 107/2013/DIS/EN77 Veřejné ochránkyně práv se zabývalo 

závažným problémem diskriminace v oblasti přidělování obecních bytů. Při šetření situace se 

zjistilo mnoho nepřijatelných bodů v jednání obce, které bylo prokazatelně diskriminačním a tudíž 

protiprávním. Město vystěhovávalo nájemníky z důvodu prodeje nemovitosti soukromému 

vlastníku. V důsledku toho bylo mnoha romským nájemníkům nabídnuto bydlení ve vzdálené 

industrializované oblasti a nebyla jim nabídnuta jiná alternativa. Ve stanovisku Veřejné 

ochránkyně práv bylo prokázáno jednání, které vedlo k vyčlenění určitých bytů nižší kvality 

a v horší a vzdálenější lokalitě pro osoby romského etnika, nepřípustné diskriminační jednání bylo 

odhaleno vzhledem k uzavírání nájemních smluv na dobu neurčitou na velice krátké intervaly, 

ačkoli dlouhodobě plnili povinnosti placení nájemného. Nájemci se dostali do situace, kdy žili 

v nevyhovujících životních podmínkách, obec jim nenabídla v průběhu času jakoukoli jinou 

alternativu bydlení a v důsledku tohoto jednání je zároveň odsunula od ostatních obyvatel, čímž 

nejenže zastavila své původní snahy o integraci ale naopak ji znemožnila. Veřejná ochránkyně 

práv dále poukázala na pochybení jednání sociálních pracovníků obce, zejména co se týče pokynů 

terénní pracovníků pracujícími s Romy, které byly ve zjevném rozporu s etickými pravidly 

sociální práce. Kromě toho označila za diskriminaci ve formě pronásledování činnost obce, která 

by znevýhodnila pozici nájemníků čekajících na lepší bytové zařazení jen z toho důvodu, že se 

obrátili na státní instituce při ochraně svých zaručených práv. Dle názoru Veřejné ochránkyně práv 

se obec dopustila diskriminace přímé, což je v rozporu s jejím posláním.  

Tuto neblahou situaci do které se město a nájemníci obecních bytů dostali zapříčinila mimo 

jiné skutečnost, že soukromí pronajímatelé často nájemníky romského etnika odmítají. V mnohých 

případech se Romové nedostanou ani ke sjednání první schůzky a prohlídky bytu. Tohoto 

společenského problému se týká stanovisko sp. zn. 7071/2014/VOP. Analýza případu byla 

zahájená podnětem příslušníka romského etnika, kterému byl odmítnut pronájem bytu realitními 

makléři. Podle jeho tvrzení k tomu došlo při odmítnutí k přímému vyjádření důvodů založených 

na jeho etniku a na špatných zkušenostech s romskými nájemníky. K tomu aby byla tato 

diskriminační praxe prokázána se spojil s neziskovou organizací a nahrál několik hovorů 

s realitními makléři, jejichž odpovědi se různily ale často poukázaly na to, že romský původ by 

mohl být při uzavírání smlouvy problém. Ani tyto hovory k prokázání diskriminační praxe 

realitních makléřů nestačily, jelikož nikdo neodmítl poskytnout možnost první prohlídky. Na 

základě tohoto nedostatku Veřejná ochránkyně práv shledala, že o přímou diskriminaci z důvodu 

etnika nejde, vyjádřila však názor, že v případě odmítnutí sjednání schůzky s osobou romského 

 
77 Zpráva o šetření ve věci diskriminace Romů v přístupu k obecnímu bydlení ze dne 15. 4. 2015, sp. zn. 

107/2013/DIS/EN 
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původu by se o diskriminaci jednalo. Provedený průzkum však nanejvýš osvětlil jak náročné je 

skutečně se domoci nájemní smlouvy a jaké překážky jsou osobám vzhledem k předsudkům 

spojených s etnicitou kladeny.  

V oblasti bytové problematiky bych ráda ještě poukázala na stanovisko sp. zn. 

150/2012/DIS/JKV Veřejného ochránce práv,78 které bylo uskutečněno na základě podnětu 

zaměstnankyně občanského sdružení a upozorňovalo na neutěšenou bytovou situaci invalidní 

důchodkyně romského původu, jíž nebyl přiznán nárok na byt, jež by splňoval podmínky potřebné 

k tomu a by jej obývala osoba na vozíku. Jediný byt, který ji byl nakonec vyčleněn se pak nacházel 

ve vyloučené lokalitě. Veřejný ochránce práv se tímto případem zabýval a zjistil, že důchodkyni 

nebyl přidělen jeden z možných bytů z důvodu, že obec určila jeho využití pro mladé rodiny 

s dětmi. Problém byl ale v tom, že takové pravidlo nebylo zařazeno do podmínek pro rozdělování 

bytů. Pravidlo tedy nebylo transparentní, čímž umožňovalo prostor pro svévoli obecních 

zaměstnanců při vybírání nájemníků a dále nebylo řádně odůvodněno. Skutečnost, že se zástupci 

obce domnívali, že soužití mladých a starých lidí vyvolává potenciální mezigenerační problémy 

nepostačovala pro to, aby obec stanovila rozlišování na základě věku. Veřejný ochránce práv tedy 

v tomto případě neshledal diskriminaci z etnických důvodů, pro které nenašel žádné důkazy, ale 

rozpoznal diskriminaci na základě věku a snahu o prostorovou segregaci věkových skupin v obci 

bez legitimního důvodu.  

Stanovisko sp. zn. 41/2013/DIS/EN79 naopak neprokázalo diskriminační jednání, které 

bylo tvrzeno stěžovateli. Bylo zde konstatováno, že nelze automaticky neprodloužení smlouvy 

romským nájemníkům považovat za diskriminační jednání ze strany obce, obzvlášť pokud je pro 

to legitimní důvod. Vždy je třeba přihlédnout k okolnostem za kterých k tomu došlo. Nájemníci, 

ačkoli jen přechodně, obecní byt nevyužívali a ten zůstával prázdný. Obec v těchto případech má 

povinnosti vůči všem svým obyvatelům a uchazečům o přidělení obecního bytu. Nelze tedy za 

protiprávní považovat ukončení nájemní smlouvy v k obecnímu bytu, který byl nevyužíván.  

V oblasti vzdělávání se objevil medializovaný případ dětí přijímaných na základní školu. 

V oblasti obce se vyskytovala škola s velice dobrou pověstí a vysokou úrovní žáků. Stěžovatelky 

v rámci antidiskriminační iniciativy vybraly několik romských žáků, připravili je na základní 

otázky které by se u zápisu mohly objevit a přivedly s sebou zástupce médií aby celý zápis natočili. 

Tento postup se mohl zdát v obci poněkud nešťastným a není divu, že místním starostou byl 

prohlášen za neférový. U zápisu však děti byly podrobeny určitým testům k prokázání jejich 

zralosti a na základě těchto testů byli určití žáci vybráni. Stěžovatelky byly s výsledky zápisu 

 
78 Zpráva o šetření ve věci neuzavření nájemní smlouvy k obecnímu bytu ze dne 2. 9. 2013, sp. zn. 150/2012/DIS/JKV 
79 Zpráva o šetření ve věci neprodloužení nájemní smlouvy k obecnímu bytu ze dne 9. 4. 2014, sp. zn. 41/2013/DIS/EN 
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nespokojeny, protože pouze velice málo romských dětí prošlo a obrátilo se na Ombudsmana.  

Veřejná zástupkyně práv případ prozkoumávala z několika hledisek ať už z tvrzené nízké kapacity 

školy, kvůli které se otevřela pouze jedna třída, tak z hlediska předem neohlášených pravidel 

zápisu, a uplatňování testu zralosti pouze na některé žáky a upřednostňování těch, kteří měli 

odklad. V jejím rozhodování zejména hrál roli výrok ředitele školy o tom, že určité malé množství 

romských dětí pravidelně přijímá jde v klasicky o „ideální počet“ 4 až 5 studentů, tedy minoritu.80 

Z něho totiž vyplynulo ředitelovo přesvědčené o tom, že je v pořádku počet romských dětí 

regulovat, zatímco o regulaci ostatních dětí ani nepřemýšlí. Toto prohlášení o regulaci určité 

skupiny žáků na základě příslušnosti k etnické menšině založilo v souvislosti s dalšími ukazateli 

jasný předpoklad, že ze strany školy došlo k diskriminačnímu jednání v souvislosti 

s nedodržováním ustanovení Školského zákona. Veřejná ochránkyně práv v tomto případě 

kvalifikovala chování ředitele jako přímou diskriminaci.  

V současné době se zvolením Stanislava Křečka novým veřejným ochráncem práv se stal 

úřad ombudsmana kontroverzním tématem. Je patrné, že velká část verejnosti považuje jeho osobu 

za nevhodnou pro tento post zejména s ohledem na jeho názory v oblasti diskriminace. Jeho 

veřejné výroky týkající se diskriminace svědčí o tom, že je přesvědčen, že diskriminace zejména 

na základě etnického původu je minorirní a zanedbatelný problém naší společnosti zejména 

s ohledem na malý počet stížností ročně. Zároveň se touto oblastí rozhodl zabývat osobně a nikoli 

v zastoupení některým ze zaměstnanců úřadu, jako v případě mnohých jiných agend. Obecně lze 

říci, že jeho pohled na diskriminaci je mnohými považován za zlehčování velkého společenského 

problému a proto lze očekávat, že ve svém úředním postupu se jeho osobní názory promítnou do 

případové praxe. Stanislav Křeček však nepopírá důležitost problematiky bydlení a diskriminace 

určitých skupin včetně romů nepřijatelným způsobem. Zárověň však povolává k zodpovědnosti 

samotné romy aby se přičinili o změnu společenského pohledu na jejich chování v oblasti bydlení. 

Je otázkou zda výroky týkající se odpadků pod okny a prodeje radiátorů do sběren z úst veřejného 

ochránce práv jen neprohlubují zažité stereotypy, čímž ombudsman situaci pouze zhoršuje, či 

skutečně nazývá problémy jejich opravdovými jmény. Podle mého názoru je Stanislav Křeček 

vzhledem ke svým postojům a výrokům skutečně nešťastnou volbou pro post veřejného ochránce 

práv a jeho přístup pozici znevažuje a ubírá přesvědčivosti samotné funkce ombudsmana. 

 

 

 

 
80 Zpráva o šetření ve věci nepřijetí romských dětí k základnímu vzdělávání z důvodu nedostatečné kapacity školy ze 

dne 16. 4. 2015, sp. zn. 5202/2014/VOP/BN 
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Inspekce práce 

 

 Další institucí na kterou se mohou diskriminované osoby obrátit, jde-li o diskriminaci 

v pracovněprávních vztazích, je Státní úřad inspekce práce či jeden z oblastních inspektorátů 

kterých je dohromady osm a nacházejí se ve velkých městech po České republice. Jsou to orgány 

státní správy a v hierarchii správních orgánů je Státní úřad inspekce práce podřízen Ministerstvu 

práce a sociálních věcí. Jejich činnost se řídí Zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Aktivita 

těchto úřadů je zaměřena kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů na pracovištích včetně 

ochrany před diskriminací. Kromě toho inspekce práce poskytuje poradenství a konzultace 

veřejnosti, věnuje se osvětové činnosti a preventivně působí na zaměstnavatele při snaze 

předcházet problémům a možným soudním sporům. V případě zjištění nedostatků mají pověření 

úředníci inspektorátu právo vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Orgány inspekce dále 

přijímají podněty od jednotlivců upozorněních na porušování pracovněprávních předpisů i na 

základě nich provádějí svou kontrolní činnost. Státní úřad inspekce práce, suip.cz 

V případech ochrany před diskriminací se inspekce práce při provádění preventivní kontroly. 

Nejčastěji se v praxi setkává s diskriminačními inzeráty a porušením povinnosti zaměstnavatelů 

k dodržování pracovněprávních norem na základě podnětů občanů vůči nim směřujícím.81 Dále 

prověřují případy rovného odměňování mužů a žen, šetří případy šikany na pracovišti, zejména 

v případech kdy jim je k tomu dán podnět, a jiné případy nerovného zacházení se zaměstnanci co 

se týče pracovních podmínek, peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, příležitostí ke 

kariérnímu postupu a přístupu k odborné přípravě.82 V případě závadných inzerátů jde 

o diskriminaci před vznikem pracovního poměru, kdy zaměstnavatelé odrazují určité skupiny osob 

od toho aby se o místo hlásili již preventivně. Časté jsou případy diskriminace na základě pohlaví, 

věku a rasy či etnického původu, kdy se přímo v textu inzerátu objevují výrazy jako: „nechceme 

cizince“, „hledáme ženu důchodkyni“ nebo „prosím ne Romové“. Právě za tento poslední výraz 

v inzerované nabídce práce uvalila inspekce práce na zaměstnavatele poutu ve výši 20 000 Kč. 

Tento případ se do hledáčku inspekce dostal na základě iniciativy pracovníka romského původu, 

který se o práci i přes diskriminační inzerát přihlásil a následně se rozhodl před diskriminací bránit. 

Jedním z problémů je, že takovéto inzeráty se neobjevují pouze co se týče nízkopříjmových 

 
81 Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce ze dne 11. ledna 2016, suip.cz 
82 HORÁČKOVÁ, A., Zpravodaj, státní úřad inspekce práce, 2019, Praha: Výzkumný úřad bezpečnosti práce 
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povolání ale i nabídek práce v managementu či pro technické experty a specialisty, není tedy lehké 

nerovnému zacházení uniknout.83  

 

Česká obchodní inspekce 

 

Mezi instituce poskytující ochranu před diskriminací počítáme Českou obchodní inspekci, 

která má ve své gesci ochranu před diskriminací spotřebitele. Za účelem prověření možné 

diskriminace ze strany podnikatelů uskutečňuje čtvrtletní kontrolní akce zaměřené na ochranu před 

diskriminací. Dozorové kompetence, které ji náleží, vymezuje zákon č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci, který zahrnuje i její pravomoc udělovat sankce za protiprávní jednání, které při 

své kontrole zjistí. Dále na její činnost související s poskytováním ochrany dopadá zákon č. 

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve kterém jsou vymezeny povinnosti podnikatele a zásady 

s podnikatelskou činností spojené, jako poctivost, zákaz diskriminace či zákaz nekalých praktik. 

Jsou v něm uvedeny i sankce hrozící podnikatelům při nedodržení adekvátního chování vůči 

spotřebiteli. Práva spotřebitelů jsou vymezena i v jiných právních předpisech jako občanský 

zákoník a postup České obchodní inspekce je mimo jiné upraven v zákonu č. 255/2012 Sb., 

o kontrole, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád a zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich.84 Diskriminace se v této oblasti často týká diskriminačního chování či 

nekalých praktik vůči cizincům. Poslední medializovaná antidiskriminační kontrolní aktivita 

v roce 2020 přinesla zjištění o diskriminaci při prodeji výrobků a poskytování služeb. Na základě 

objednávek v českém a anglickém jazyce se objevily rozdíly v účtování zboží. Cizincům 

poskytovatelé služeb velice často účtovali více. Česká inspekce za takovéto chování v rozporu 

s ustanoveními o ochraně spotřebitele ukládá pokuty a osoba, která se cítí být z nějakého důvodu 

diskriminována má možnost se na ni obrátit s konkrétním podnětem.85  

 

Rada vlády pro lidská práva 

  

 Obecně v rovině lidskoprávní ochrany základních práv a svobod je nutní zmínit Radu vlády 

pro lidská práva, poradní orgán vlády tvořen 25 členy, kteří jsou vybíráni buď z členů státní správy 

či na základě jejich občanské aktivity či příslušnosti k odborné veřejnosti zabývající se 

 
83 ŠTEFAN, V., Nechceme Roma.' Inspekce odhalila nejvíc diskriminačních nabídek zaměstnání za čtyři roky, Praha: 

iRozhlas, 2018, irozhlas.cz 
84 Česká obchodní inspekce, coi.cz 
85 Tisková zpráva, Parlamentní listy, Česká obchodní inspekce: Diskriminace v centru Prahy, 2019, coi.cz 
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problematikou lidských práv. Rada byla zřízena v roce 1998 za účelem monitorování dodržování 

lidskoprávních závazků České republice vyplívajících z lidskoprávních mezinárodních smluv 

a Ústavního pořádku. Jejím hlavním účelem je vytváření návrhů vládě, co se týče směřování 

politiky týkající se dodržování lidských práv a vyjadřuje se k legislativní tvorbě a činnosti 

ministerstev a jiných ústředních správních úřadů. Celkově tedy poskytuje hodnocení situace 

dodržování lidskoprávní agendy a mimo jiné též spolupracuje s neziskovými organizacemi 

zabývajícími touto problematikou. Na rozdíl od předešlých institucí však nedisponuje kontrolními 

či sankčními prostředky a její působení je čistě konzultativní.86 

 

Rada vlády pro národnostní menšiny a Rada vlády pro záležitosti romské menšiny 

 

 Tyto dva orgány byly ustanoveny ke sledování stavu menšin, jejich ochraně a prevenci 

jejich vyčleňování mají poradní funkci vůči Vládě ČR, které pravidelně předkládá výroční zprávy 

o stavu menšin. Rada vlády pro národnostní menšiny se zabývá všemi 12 uznanými menšinami 

a dodržováním jejich práv. Působí jako iniciátor přijímané legislativy v oblasti menšin, monitoruje 

dodržování mezinárodních úmluv, které Českou republiku zavazují, zejména jde-li o Rámcovou 

úmluvu o ochraně národnostních menšin. Do její gesce náleží i hospodaření s rozpočtem 

vyčleněným na podporu aktivit menšin. Při své činnosti se řídí zákonem č. 273/2001 Sb., o právech 

příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve kterém je vymezena její 

působnost. Vláda České republiky, Rada vlády pro národnostní menšiny, vlada.cz 

Poradním orgánem vlády je rovněž Rada vlády pro náležitosti romské menšiny. Zde je třeba 

poznamenat, že romská menšina je jediná které se kvůli diskriminačním a integračním  problémům 

dostalo vlastního poradního orgánu. Jejím účelem je zejména pravidelně informovat vládu 

o záležitostech této menšiny. Na základě svých zjištění proto poskytuje vládě podklady pro 

přijímání opatření s touto menšinou spojených, strategické plány romské integrace87 začlenění 

a participace na příštích deset let. Nyní ji musí schválit ještě vláda,  a podílí se na přípravě právních 

norem. Podobně jako Rada pro národnostní menšiny připravuje pravidelné zprávy o stavu romské 

národnostní menšiny v ČR. Jednou z jejích činností je vytváření strategických integračních plánů 

a dohlížení na průběh jejich aplikace. Hlavní indikátory, kterými se zabývá jsou témata vzdělávání, 

ať už o prosazování výuky v romském jazyce či boji proti segregaci ve školství a stigmatizaci 

romských žáků. Dalšími okruhy jsou pracovní zařazení a bydlení, ve kterých se rada svou činností 

snaží podporovat Romy jak v rozvíjení dovedností a schopností uplatnění se na trhu práce, tak 

 
86 Vláda české republiky, Rada vlády pro lidská práva, vlada.cz 
87 Romea: Zpravodajství, "Romská" rada schválila Strategii romské rovnosti, 2021, romea.cz 
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rozviji samostatné výdělečné činnosti. V oblasti bydlení je palčivým problémem obchod 

s chudobou  a využívání zranitelné pozice příslušníků romské menšiny, kromě toho řeší témata 

sociálního bydlení a odstraňování nedůstojné formy bydlení. Co se týče přístupu k sociálním 

službám řeší dostupnost sociálního poradenství a služeb včetně využívání terénních pracovníků 

a komunitní práce. Zabývá se též dostupností zdravotní péče, bezpečností a prevencí kriminality 

a pomocí a ochraně obětem diskriminační kriminality. Z organizačního hlediska podporuje kraje 

i obce v oblasti integrace a potírání sociálního vyloučení. Koordinuje zároveň spolupráci na unijní 

úrovni v oblasti antidiskriminační politiky.88 V oblasti poradních orgánů vlády je též nutné zmínit 

Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, která se snaží o vytváření vhodného prostředí pro 

vznik neziskových organizací a předkládá vládě podklady týkající se jejich podpory.  

 

Agentura pro sociální začleňování 

 

     Útvar fungující pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako jeden z jeho odborů se 

specializuje na problematiku sociálního vyloučení. Je poradním a podpůrným orgánem pro obce 

a vládním nástrojem řešícím problematiku vyčleňování. V oblasti této problematiky poukazuje na 

odlišný vývoj a návyky lidí dlouhodobě žijících v sociálním vyloučení, jejich rozdílný systém 

hodnot a směřování, což jim ještě více ztěžuje začlenění se mezi většinovou společnost a pomáhá 

rozevírat pomyslné nůžky. Jedním z jejích cílů je komplexní mapování sociálně vyloučených 

lokalit a řešení situace jejich obyvatel. K zajištění věrohodných statistických dat o sociálně 

vyloučených oblastech agentura vyvinula index sociálního vyloučení, který ukazuje míru 

sociálního vyloučení napříč republikou. Skládá se z následujících indikátorů: výše příjemců 

příspěvků na živobytí a bydlení, počet osob v exekuci, dále využívá data o dlouhodobé 

nezaměstnanosti osob a míry předčasných odchodů za systému vzdělávání dětí základních škol. 

Tento index je založen na tom, že sociálně vyloučené osoby se většinou ocitají v pasti prostorové 

segregace, nedostatečného přístupu jak ke zdrojům tak k úřadům, nízkou mírou vzdělanosti, a trpí 

nezaměstnaností, zadlužeností a v některých případech i chudobou. Údaje pro výpočet tohoto 

indexu se skládají z dat Českého statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí, 

Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a Exekutorské komory ČR. K posuzování míry 

a rozsahu vyloučení kromě toho agentura vytvořila vlastní metodiku, na základě které pomáhá 

obcím seznámit se blíže s vyloučenými lokalitami na jejich území. Kromě evidenční činnosti 

a osvěty se snaží o propojování institucí za účelem zmenšování problému sociálního vyloučení 

 
88 Martínek, M., Zpráva o stavu romské menšiny v ČR za rok 2017, Úřad vlády České republiky  
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a nabádá je ke spolupráci ať už jde neziskové organizace a úřady, zaměstnavatele a úřady práce či 

policii a veřejnost. Kromě toho funguje jako poradní orgán při tvorbě legislativy s vyčleňováním 

souvisejícím a funguje jako informační zdroj pro ministerstva.89  

5.2. Nestátní instituce – neziskové organizace 

 

Neziskové organizace, tedy společnosti jejichž hlavním účelem není vytváření zisku 

a následného přerozdělení mezi členy jsou zakládány s cílem uspokojit potřeby určité části 

populace ať už jde o existující komunity či části občanů. Angažují se jak v oblasti lidských práv 

tak potírání jakýchkoli forem segregace. Na našem území jich najdeme nespočet, což samo o sobě 

svědčí o tendenci společnosti přibližovat se ideálu základních lidských práv a alespoň snaze 

o řešení otázek rasové a etnické diskriminace. Mezi důležité nestátní organizace můžeme zařadit 

Výzkumné centrum pro lidská práva, společnosti In Iustia, Romea, IQ Roma, Poradnu pro 

občanství, občanská a lidská práva či Evropská síť proti rasismu. Jejich aktivity jsou různorodé od 

vědecké, výzkumné a publikační činnosti, přes zpravodajství a osvětu až k samotnému řešení 

konkrétních problémů ať už podporou ohrožených skupin a prevence až k terénní práci 

a zasahování v konkrétních případech. O některých nevládních organizacích a jejich činnosti bych 

ráda pojednala blíže.  

 

Výzkumné centrum pro lidská práva – UNCE 

 

Patří mezi ně instituce založená na půdě Právnické Fakulty Univerzity Karlovy UNCE – 

Výzkumné centrum pro lidská práva, která se zabývá vědeckým výzkumem v oblast dodržování 

základních lidských práv. Mezi její hlavní přínosy můžeme počítat rozvíření veřejné diskuze na 

vědecké úrovni zkoumající lidská práva z teoretického hlediska, jejich metodiku, právní 

komparací právního zakotvení lidských práv na mezinárodní úrovni i problematikou „tzv. nových 

lidských práv“90 Zabývá se jak samotnými lidskoprávními katalogy a jejich teoretickými 

východisky tak aplikační praxí vycházející z judikatury. Díky této organizaci bylo uskutečněno 

nesčetně workshopů, díky nimž se zvýšil počet publikační činnosti v této oblasti a sama organizace 

pro publikaci svých odporných článků zřídila Bulletin pro lidská práva.91 Tato organizace získala 

mezinárodní význam zařazením se do Association of Human Rights Institutes, čímž se stala 

součástí sítě světových organizací zaměřujících se na výukové a výzkumné aktivity. 

 
89 Agentura pro sociální vyčleňování, Index sociálního vyloučení, socialni-zaclenovani.cz, mmr.cz 
90 Výzkumné centrum pro lidská práva, Univerzita Karlova - Právnická fakulta, www.vclp.cz 
91 Zdráhalová, H., Výzkumné centrum na Právnické fakultě UK má v hledáčku lidská práva, Praha: iForum, Online 

magazín Univerzity Karlovy, 2014, iforum.cuni.cz 

http://www.vclp.cz/
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In IUSTIA 

 

V oblasti ochrany lidských práv včetně poskytování ochrany v konkrétních jednotlivých 

případech se angažuje nezisková organizace In IUSTITIA, fungující od roku 2009, která se obecně 

zabývá předsudečným jednáním ve společnosti. Rozsáhle se zabývá rozšiřováním povědomí 

o předsudcích, násilí a jeho obětích a poskytuje vzdělávací semináře pro státní instituce jako 

například Ministerstvo práce a sociálních věcí kde rozšiřuje povědomí o práci s oběťmi násilí, 

problematikou medializace těchto kauz i všeobecného pojetí hatespeech. Pro jednotlivce v tíživých 

životních situacích nabízí sociální a právní poradenství a poskytuje bezplatné právní zastoupení.  

In IUSTITIA se též zabývá výzkumem, publikací odborných článků a vlastních studií. Rozsáhle 

monitoruje oblast vznikající legislativy a systémového nastavení v oblasti předsudečného násilí 

a zaměřuje se na oblast trestního práva. Její studie týkající se viktimologie se v mnohých případech 

použily jako podklady při zavádění legislativních změn v České republice. Na mezinárodní úrovni 

spolupracuje s mnohými organizacemi s podobným věcným zaměřením jako je Evropská síť proti 

rasismu.92 Ve své publikační činnosti seznamuje veřejnost s důležitými a nedostatečně 

diskutovanými problémy ve společnosti jakým je například institucionální rasismus. Ten se ukázal 

být neřešitelným problémem nejen na české ale i na evropské úrovni. Stěžejní zádrhel spočívá 

v tom, že policejní orgány neberou poukazování na rasovou motivaci trestných činů dostatečně 

vážně, a to především u zvlášť stigmatizovaných skupin jako jsou Romové či černoši. Rasistický 

motiv a jeho prokazování samo o tobě komplikuje vyšetřování a tak se možnou předsudečnou 

motivací vůbec nezabývají a ačkoli právo zajišťuje mnoho mechanizmů jak se před takovouto 

formou násilí bránit a jak ji postihovat, v praxi bývají tyto prostředky nedostatečně využívány. 

Nejde však jen o zdlouhavost vyšetřování a stíhání, tento problém je v častých případech 

záležitostí institucionálního rasismu a  předsudečného chování samotných státních orgánů vůči 

ohroženým skupinám. V této věci by se do budoucna měla přijmout opatření ke zlepšení jejich 

přístupu ať už zavedením osvěty a vzdělání v samotných státních institucích v oblasti nenávistných 

trestných činů a rozpoznávání jejich skutkové podstaty tak odstranění rasistického procedurálního 

přístupu policejních orgánů.93  

Organizace In IUSTIA v rámci monitorování situace u nás vydává čtvrtletní zprávu 

o předsudečném násilí. V roce 2020 zaznamenala mimo násilí na základě etnicity či národnosti, 

která je nejčastějším případem i napadení z důvodu zdravotního stavu. Tento fakt je propojen se 

situací, kterou přinesla pandemie, kdy se nenávistné jednání obrátilo proti lidem nakaženým 

 
92 In IUSTIA, www.in-ius.cz, www.matesvaprava.cz 
93 In IUSTIA, Mezera ve spravedlnosti napříč Evropou, 2019, in-ius.cz 

http://www.matesvaprava.cz/
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coronavirem a vlna strachu přinesla mnoho útočných správ a nebezpečí pro občany, kteří se 

nakazili a řádně to svému okolí oznámili. Výroční zpráva monitoruje počty ať už slovních či 

fyzických útoků a jen za rok 2020 napočítala 29 útoků motivovaných etnickou nesnášenlivostí 

s tím, že čísla útoků na Romy významně převažují nad všemi ostatními ohroženými skupinami. 

Kromě systematického sbírání informací o předsudečném násilí zpráva poskytuje i shrnutí 

všeobecného společenského naladění a tendencí. Společenskou situací v České republice otřásla 

kauza provázející odchod ombudsmanky Válkové a následné zvolení Stanislava Křečka, který je, 

jak už jsem výše uvedla, podle mnohých názorů nevhodným kandidátem zejména pro jeho postoj 

k diskriminaci a jeho přístupu k ochraně ohrožených skupin. Fakt že byl zvolen diskriminovaným 

rozhodně nepřidalo na síle a vzhledem k jeho mediálním výrokům o „cigánech“ a možnosti 

nájemníků jim byty neposkytovat rozhodně nebyl tou nejšťastnější volbou. V tomto ohledu by se 

podle mého názoru měla Česká republika do budoucna zamyslet nad tím, koho a na základě jakých 

kritérií zvolí následujícím veřejným ochráncem práv a jaké kvality jsou pro osobnost takového 

člověka skutečně důležité.  

 

 

ROMEA 

 

Na problematiku čistě romské národnostní menšiny se zaměřuje dobrovolná nezisková 

organizace ROMEA o.p.s., jejímž účelem je jak rozvíjení dodržování základních lidských práv, 

tolerance ve společnosti a boj proti rasismu. Ve svém snažení se zaměřuje na mediální oblast a 

osvětu v problematice romské menšiny. Poskytuje zpravodajství poskytující informace o romské 

problematice, tvorbě legislativy na vnitrostátní i evropské úrovni a historii romské komunity. Za 

tímto účelem už vytvořila zpravodajský server Romea.cz, vydává vlastní časopis Romano voďi 

neboli Romská duše a rozvíjejí internetovou televizi Romea TV. Veškerá tato aktivita směřuje 

k vytváření povědomí o faktické aktivitě romské komunity, což pomáhá v samotném sdružování 

jejích členů tak k osvětě vůči veřejnosti. Mimo zpravodajskou činnost se orientuje na oblast 

vzdělávání a prostřednictvím stipendií nabízí romským studentům příležitost k získání finanční 

podpory při studiích na středních a vysokých školách. Jde o mezinárodně sledované médium 

a jednu z nejvlivnějších organizací co se týče romské menšiny u nás.94  

 

 

 
94 ROMEA o.p.s, Romská mediální a vzdělávací organizace, Výroční zpráva, Praha, 2019, romea.cz 
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IQ Roma servis 

 

 V oblasti rozvíjení romských komunit se angažuje nezisková organizace IQ servis. Jejím 

účelem není prvotně boj proti rasové diskriminaci či porušování základních lidských práv, ale 

samotné zlepšování životní úrovně romských rodin a vyrovnávání jejich životní úrovně se zbytkem 

společnosti, což samotné pomáhá v prevenci proti diskriminačnímu chování v praxi. Mezi její cíle 

patří zlepšení vzdělání romských dětí, kterým poskytují doučování i předškolní přípravu. Dále se 

zaměřuje na oblast práce a pracovního uplatnění dospělých, jejich komunikaci s úřady a shánění 

vhodného bydlení. Organizace se angažuje v Jihomoravském kraji a její terénní pracovníci 

dojíždějí za rodinami v Brně, Břeclavi, Vyškově a mnoha okolních vesnicích. Jde o jednu 

z neziskových organizací pracujících přímo v rodinnách, řešící konkrétní problémy, které 

příslušníkům romské etnické skupiny vyvstávají a pomáhají jim zařadit se do systému sociálního 

zabezpečení a zajistit základní životní podmínky. 
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Závěr  

 

Problematika diskriminace a ochrany před ní je nedílnou součástí úpravy základních 

lidských práv a svobod jejichž důležitost se v průběhu minulého století mnohonásobně navýšila. 

Staly se centrem mezinárodní právní spolupráce a základním stavebním kamenem většiny 

právních řádů moderních vyspělých států. Diskriminace je proto jedním ze zakázaných chování 

bohatě upraveným multilaterálními mezinárodními úmluvami i evropským komunitárním právem. 

Samotný pojem diskriminace je v našem právním řádu jasně omezen jednotlivými 

diskriminačními důvody uvedenými v zákonné úpravě a o nezákonném vyčleňování, segregaci či 

rozlišování mluvíme pouze v souvislosti s těmito zakázanými důvody. To zaručuje ochranu často 

znevýhodňovaným skupinám, jejichž postavení je zpravidla v sociálních, pracovních, obchodních 

i jiných vztazích přirozeně ztížené. Diskriminace na základě etnicity je pak jedním z velice často 

vyskytujících se jevů a společenským problémem sahajícím do dávné historie. V praxi jsou pojmy 

jako je etnicita, rasa, národnost či příslušnost k menšině provázané a v mnohých případech jsou 

zaměnitelné či se rovnou překrývají. Ať už jde tedy o segregaci založenou spíše na kulturních 

odlišností a příslušnosti k určité komunitě charakterizované vlastním jazykem, zvyky 

a historickými kořeny či barvou pleti nebo vnitřním pocitem sounáležitosti s určitou skupinou 

obyvatel výsledek je velice podobný a v mnoha případech lidé disponují všemi těmito 

charakteristickými aspekty které je od většinové společnosti odlišují zároveň. Proto ústavní právo 

poskytuje ochranu jak na individuální úrovni jednotlivcům kteří přísluší k určité etnicitě či rase 

tak na úrovni kolektivní jednotlivým menšinám sdílejícím tyto znaky a rozvíjejícím svou minoritní 

kulturu na území cizího státu.  

Dalším důležitým pojmem pro tuto práci je antidiskriminace a zvýhodňování některých 

osob k vyrovnání jejich znevýhodnění. V této souvislosti si myslím, že speciální ochrana 

poskytovaná některým skupinám by se do budoucna mohla rozšířit i na příslušníky odlišných 

etnických menšin protože jejich postavení je v praxi často stejně zranitelné jako postavení žen, 

mladistvých či zdravotně postižených. Situace příslušníků jiné rasy či etnicity je však jiná a podle 

mého názoru by k vyřešení problematiky jejich vyčleňování mohlo vést nikoliv speciální ochrana 

v oblasti pracovního práva či práva sociálního zabezpečení ale pozitivní diskriminace v přístupu 

ke vzdělání. Ze zmíněné problematiky romské etnické menšiny, která je prokazatelně jednou 

z nejproblematičtějších je patrné, že sociální stratifikace začíná již na elementární úrovni mladých 

žáků, kteří ke vzdělávání nejsou dostatečně vedeni a do toho jsou často většinovou populací 

v různých podobách znevýhodňováni. Nedostatek vzdělání je pak tím, co rozevírá pomyslné nůžky 
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mezi ohroženými skupinami jako jsou Romové a většinovou společností. Jelikož se problematika 

diskriminace často pojí s nízkým sociálním a ekonomickým zázemím vyčleňovaných skupin 

mohla by právě úprava zvýhodňující tyto menšiny přinést kýžené ovoce zlepšení situace, což by 

ve svém důsledku mohlo přinést benefity pro celou společnost. Podle mého názoru by se taková 

úprava nesetkala s takovým odporem společnosti jako jejich zvýhodňování na trhu práce či 

poskytování státní podpory, za jejíž přijímání jsou kritizováni a společností ještě hůře vnímáni. 

V oblasti ochrany etnických menšin před diskriminací hraje klíčovou roli judikatura 

Ústavního soudu, jehož úlohou je chránit ústavně zaručená práva vyjádřená v ústavním pořádku. 

V oblasti diskriminace je hlavní zvláštností použití obrácení důkazního břemene, které je v našem 

právním řádu raritou. Zákonodárce se domnívá, že zlepšení postavení diskriminovaných osob lze 

docílit jejich zvýhodněním v procesu dokazování mimo jiné proto, že je takové jednání těžko 

prokazatelné a často zastřené. Institut obrácení důkazního břemene je jistě jednou z možných cest 

jak ohroženým skupinám ochranu poskytnout lze si ale představit i jiné způsoby úpravy. Například 

Španělská právní úprava95 řeší tuto situaci tím, že se diskriminační spory řeší podle zásad 

přednostního a zkráceného řízení.96  I takovou úpravu by bylo možné si v naší právní úpravě 

představit, jelikož diskriminované osoby často nemusí mít vůli dovolávat se ochrany svých 

ústavně zaručených práv s výhledem na dobu průměrného soudního řízení na našem území. Lze si 

i představit poskytnutí procedurální ochrany v podobě předběžného opatření případech naléhavé 

potřeby, kdy soud uzná za vhodné rychle zasáhnout pro zachování alespoň základního životního 

standardu jde-li například o problematiku bydlení či ztráty příjmu rodiny plynoucího ze 

zaměstnání. Je možné že by takovéto instituty přinesly kvalitnější ochranu a bylo by velice 

zajímavé je vidět v právní praxi. Je však možné, že kombinace obráceného důkazního břemene 

a zkráceného soudního řízení by mohla být přehnanou ochranou ze strany státu a mohla vést 

k nedůvodnému znevýhodnění protistrany. Proto si myslím, že by měl být zvolen pouze jeden 

z nich. 

Kromě soudů jsem se pro ucelení této problematiky rozhodla popsat iniciativy jiných 

institucí, které o diskriminačních sporech většinou přímo nerozhodují ale poskytují 

znevýhodněným osobám ochranu a podporu. Veřejný ochránce práv je sice stěžejní institucí pro 

ochranu diskriminovaných, ale je pouze iniciačním orgánem, který působí silou své autority. Jeho 

aktivita tedy nemá zásadní dopad na velké množství případů, ačkoli i jeho iniciativu nelze 

přehlížet. Jsou to ale neziskové organizace, které díky svojí terénní prací s klienty zajišťují ochranu 

osobám které to potřebují a pomáhají jim orientovat se v systému státních institucí. Kromě toho 

 
95 Constitución Española, Art. 14, BOE núm. 311, de 29/12/1978., Cortes Generales, BOE-A-1978-31229 
96 Fundación acción pro derechos humanos, derechos humanos.net 
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že působí osvětově a seznamují společnost s reálným vývojem této problematiky a snaží se bojovat 

proti xenofobii či upozorňovat na delikty páchané z důvodů nesnášenlivosti poskytují i servis 

osobám, které se dostanou do svízelné situace a v případě nutnosti zajistí rodinám náhradní bydlení 

či pomohou při komunikaci s úřady. Proto je jejich úloha podle mého názoru v oblasti ochrany 

před diskriminací stěžení. Neziskové organizace fungují jako poslední záchranná síť a řeší 

důsledky diskriminace v praktickém měřítku s ohledem na potřeby jednotlivců a rodin.  

Ochrana před diskriminací v České republice má své meze a jistě má její právní úprava 

před sebou široké pole možností jak ochranu zlepšit. Nicméně již fungující právní úprava 

a instituce, které ochranu poskytují mají na evropské úrovni vysokou laťku a v porovnání 

s východními státy Evropy si stojí Česká republika v poskytování ochrany před etnickou 

diskriminací relativně dobře.  
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Zákaz diskriminace, ústavně právní rovina ochrany práv etnických menšin 

před diskriminací 

 

Abstrakt 
 

Diplomová práce se zabývá pojmem diskriminace z teoretického i praktického hlediska a 

úzce se přitom zaměřuje na problematiku etnických menšin a rasismu. Pro objasnění celé 

problematiky je práce uvedena teoretickým zařazením antidiskriminačního práva do právního 

rámce lidskoprávních úprav jak České republiky tak světového rámce v podobě mezinárodních 

smluv. Zabývá se ideovými zdroji včetně historického původu práva souvisejícího s diskriminací. 

Dále obsahuje vymezení základních pojmů nezbytných pro objasnění tohoto komplexního 

fenoménu. Tematicky vymezuje jak právní úpravu individuální ochrany jednotlivce, tak kolektivní 

pojetí ochrany před diskriminací a práv etnických menšin jako celku.  

 Stěžejní část této práce se zabývá judikaturou v oblasti diskriminace z důvodu etnické 

příslušnosti či národnosti a všemi ostatními formami ochrany před nezákonným vyčleňováním či 

segregací. Zdůrazňuje zde v právu vyjímečný nástroj obráceného důkazního břemene, kterým se 

ulehčuje dokazovaní potenciálně diskriminované straně sporu. Diplomová práce přináší ucelený 

pohled na etnické menšiny u nás i možné diskriminační důvody, specificky se však zaměřuje na 

diskriminaci Romů z důvodu etnicity. Touto otázkou se zabývá do hloubky a poskytuje úvahu o 

tom proč je právě tato skupina obyvatel nejméně přijímána většinovou společností a proč jsou s ní 

dlouholeté problémy, místo toho aby došlo k jejich integraci a zapojení do celospolečenského dění. 

Ve svém záběru se obsahově zabývá i fungováním Veřejného ochránce práv a jeho vlivu na 

diskriminační jednání právnických i fyzických osob a funkcí, kterou plní neziskové organizace při 

poskytování praktické pomoci osobám čelícím diskriminačním jedním. Práce ve svém závěru 

přináší srhnutí týkající se ochranných prostředků proti diskriminaci a zamyšlení nad návrhy de 

lege ferenda, které by tuto problematiku mohly do budoucna zlepšit.  
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Prohibition of diskrimination, constitutional legal level of protection of the 

rights of ethnic minorities against discrimination 

 

Abstract 
 

The thesis deals with the concept of discrimination from a theoretical and practical point 

of view and focuses closely on the issue of ethnic minorities and racism. To clarify the whole issue, 

the work is presented by the theoretical inclusion of anti-discrimination law in the legal framework 

of human rights law in both the Czech Republic and the global framework in the form of 

international agreements. It deals with ideological sources, including the historical origin of law 

related to discrimination. It also contains a definition of basic concepts, which are necessary to 

clarify this complex phenomenon. It thematically defines both the legal regulation of individual 

protection of the individual and the collective concept of protection against discrimination and the 

rights of ethnic minorities as a whole. 

 The main part of this work refers about case law in the field of discrimination on the 

grounds of ethnicity or nationality and all other forms of protection against illegal exclusion or 

segregation. It emphasizes in law the exceptional instrument of reversing the burden of proof, 

which makes it easier to prove a potentially discriminated party to a dispute. The thesis provides 

a comprehensive view of ethnic minorities in our country and possible discriminatory reasons, but 

specifically focuses on discrimination against Roma on the grounds of ethnicity. It addresses this 

issue in depth and provides a reflection on why this group of the population is least accepted by 

the majority society and why there are long-standing problems with it, instead of their integration 

and involvement in society as a whole. In its scope, it also deals with the functioning of the Public 

Defender of Rights and its influence on the discriminatory conduct of legal and natural persons 

and the function performed by non-profit organizations in providing practical assistance to persons 

facing discriminatory ones. In conclusion, the work brings with regard to protective measures 

against discrimination and reflections on proposals de lege ferenda, which could improve this issue 

in the future. 
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