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ÚVOD 

 

Rovnost obecně je jednou ze základních hodnot v moderním světě a je prosazována 

na úrovni mezinárodní, evropské, ale také v právních řádech jednotlivých států. Téma 

rovnosti pohlaví je velmi sloţité a vyvolává nejrůznější emoce. Od naprostého odmítání 

potřeby prosazovat rovnost pohlaví, po spatřování diskriminace i tam, kde 

pravděpodobně není, a naduţívání argumentu diskriminací. Je to problematika, která 

vyvolává mnoho otázek, na které je těţké, ne-li nemoţné, najít jednoznačnou a 

definitivní odpověď, aniţ by nepřetrvávaly pochybnosti o její správnosti. Ani tato 

diplomová práce takové odpovědi nenabízí, neusiluje o poskytnutí jednoduchého řešení. 

Také není deskripcí stávajícího zákonného stavu. Pokouší se o náměty de lege ferenda a 

o nabídnutí více moţných úhlů pohledu na jednotlivé instituty a otázky rozebírané 

problematiky. Je vhodné zdůraznit, ţe přestoţe je tato diplomová práce zaměřená na 

diskriminaci na základě pohlaví, je mnoho v ní uvedeného moţné pouţít na 

diskriminaci obecně, tedy z jakýchkoli důvodů.  

 

Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly se zabývají teoretickými a 

obecnými otázkami problematiky diskriminace na základě pohlaví v jejích obecných 

souvislostech. Třetí a čtvrtá kapitola jsou věnovány prostředkům předcházení 

diskriminaci na základě pohlaví, moţnostmi nápravy a pomoci obětem diskriminace. 

První kapitola se zabývá obecně pojmy rovnost a diskriminace. Poukazuje na jejich 

neostrost a různé moţné chápání v závislosti na úhlu pohledu, popisuje základní 

koncepce rovnosti, přímou a nepřímou diskriminaci, opodstatněnost rozlišování mezi 

osobami a výjimek ze zásady nediskriminace. 

Druhá kapitola zdůvodňuje důleţitost politiky rovných příleţitostí pro muţe a ţeny. 

Uvádí argumenty, proč je její zavádění nejen potřebné, ale také ekonomicky výhodné. 

Zabývá se pojmy gender, genderová rovnost a genderové stereotypy, poukazuje na 

diskriminaci na trhu práce a v přístupu k rozhodování a také na nutnost zapojení muţů 

do řešení problémů spojených s diskriminací na základě pohlaví. 

Třetí kapitola rozebírá prostředky vhodné k předcházení diskriminaci na základě 

pohlaví, tedy jakousi prevenci. Zabývá se legislativou a jejími limity, důleţitostí osvěty, 
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významem a ospravedlněním pozitivních opatření, gender mainstreamingem a nutností 

efektivního institucionálního zabezpečení prosazování genderové rovnosti. 

Čtvrtá kapitola pojednává o prostředcích vhodných k ochraně před diskriminací, 

poté co jedinec byl nebo se cítil být diskriminován. Rozebírá roli soudů, čeho je moţné 

se před nimi domáhat, mediaci, roli orgánů ombudsmanského typu, poskytování právní 

pomoci a institut přenosu důkazního břemene. 
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I. KAPITOLA 

 

ROVNOST A DISKRIMINACE 

 

 

 

1.1   Rovnost 

Definice pojmu rovnosti neexistuje, rovnost není ani a priori pojmem právním a její 

obsah se mění v závislosti na proměnách norem mimoprávních normativních systémů 

v čase. Výklad pojmu rovnost závisí na kontextu historickém a na kontextu místním, 

především kulturním. Tento výklad je prováděn na pozadí sociálních, politických, 

historických a ekonomických faktorů, které jsou proměnlivé v místě a čase.  Například 

v případě rovnosti pohlaví je vţdy potřeba brát v úvahu „zkušenosti ţen v jejich 

domovských zemích a komunitách a v příslušném kulturním klimatu. Protoţe to, co se 

můţe jevit z vnějšího pohledu jako útisk ţen, můţe být v rámci určité společnosti a 

kultury tolerováno nebo dokonce povaţováno za výhodu pro ţeny.“
1
 Jiným případem, 

ilustrujícím změnu v chápání obsahu pojmu rovnosti, je výklad prvního odstavce 14. 

dodatku k ústavě Spojených států amerických.
2
 Toto ustanovení zaručuje všem osobám 

stejnou zákonnou ochranu. Nejprve ovšem jeho výklad Nejvyšším soudem USA 

umoţňoval segregovat osoby různé barvy pleti ve veřejných prostorách, později bylo 

stejné ustanovení vyloţeno jako ústavní příkaz desegregace a v dnešní době je jeho stále 

identické znění základem pro pozitivní opatření.
3
 Pohled na rovnost se měnil také 

v českých podmínkách, její chápání v období první republiky ukazuje následující: 

„V rakouské monarchii stejně jako v I. Československé republice byl ústavní poţadavek 

rovnosti povaţován jen za pouhý apel na zákonodárce, pouhé programové prohlášení. 

Ústavní poţadavek rovnosti tedy nebránil eventuální diskriminaci prováděné 

zákonodárcem, a měl význam jen pro praxi soudů a orgánů moci výkonné, aby tyto 

                                                           
1
 Hýbnerová, S. Mezinárodně právní ochrana práv ţen a rozvoj demokracie, In: Právní postavení ţen 

v ČR. Sborník ze semináře. Praha: JOB Publishing, 1998, s. 20. 
2
„ […] No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of 

citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without 

due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.“ 
3
 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

4-5. 
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orgány, aplikujíce zákony, nečinily rozdílu, který zákon nečiní“.
4
 Nejvyšší správní soud 

v rozhodnutí ze dne 17. 12. 1924
5
 dovodil, ţe „ustanovení 1. věty 1. odst. § 128 ústavní 

listiny
6
 […] není právní normou zakládající subjektivní právo pro jednotlivce, nýbrţ jen 

povšechnou zásadou, která nemá významu normativního a jejíţ provedení jest 

zůstaveno zvláštním zákonům, kterými mají býti stanoveny stejné podmínky pro 

nabývání práv a uplatňování nabytých práv pro všechny státní občany.“ Ústavní zásada 

rovnosti tak v období první republiky nezakládala ţádné subjektivní právo. 

S ohledem na výše uvedené vyvstává otázka jak tedy určit, co je to rovnost. Kdy je 

s jednotlivci rovně zacházeno? Logická se zdá úvaha, ţe rovnost je to, ţe se stejnými je 

zacházeno stejně. Kdy ovšem můţeme říci, ţe určitá osoba je stejná jako jiná? Po staletí 

bylo otevřeně prohlašováno, ţe ţeny nejsou stejné jako muţi a proto si zaslouţí méně 

práv. Stejná logika byla pouţívána pro odmítnutí práv černochům, otrokům nebo 

Ţidům. A i kdyţ souhlasíme, ţe dva jedinci jsou stejní, stále můţeme mít pochybnosti o 

tom, zda by s nimi vţdy mělo být zacházeno stejně. Zkušenosti totiţ ukázaly, ţe stejné 

zacházení můţe vést v praxi k nerovnostem a upevňovat je. Například poţadavek 

určitého vyššího vzdělání jako předpokladu k přijetí do zaměstnání bude, přestoţe platí 

pro všechny stejně, vylučovat ty, kteří byli znevýhodněni při získávání vzdělání. Jak 

tedy vysvětlíme, ţe stejné zacházení můţe ve skutečnosti vést k nerovnosti a nerovné 

zacházení můţe být někdy nutné k dosaţení rovnosti? Tomuto zdánlivému paradoxu lze 

porozumět v případě, ţe přistoupíme na to, ţe rovnost můţe být definována různými 

způsoby.
7
 

 

 

1.2   Koncepce rovnosti 

Přestoţe neexistuje jediné moţné řešení, jak přistoupit k popsání rovnosti, je moţné 

rozdělit základní koncepce rovnosti na: 

 

                                                           
4
 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

5. 
5
 Rozhodnutí NSS Sp. zn. 20029/24, uveřejněno pod č. 4241/1924. 

6
 § 128 odst. 1 zákona č. 121/1920 Sb.: „Všichni státní občané republiky Československé jsou si před 

zákonem plně rovni a poţívají stejných práv občanských a politických nehledíc k tomu, jaké jsou rasy, 

jazyka nebo náboţenství.“ 
7
 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 1-2. 
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      1) rovnost ve formálním smyslu, 

      2) rovnost v materiálním smyslu, 

      3) rovnost příleţitostí a 

      4) rovnost výsledků.
8
 

 

Ad 1) Formální rovnost je kategorií abstraktní a individualistickou, nebere v potaz 

pozadí jednotlivců, sociální původ či dynamiku vývoje, nýbrţ se pouze omezuje na 

rovné zacházení se všemi srovnatelnými jedinci v jeden časový okamţik. Stejně tak 

nebere v úvahu reálný dopad aplikovaných ustanovení. Formální rovnost se zajímá 

pouze o rovnost de iure, rovnost de facto, tedy srovnatelný dopad na situaci 

jednotlivých jedinců, je mimo její pozornost. V praxi se vyskytuje často v oblasti práva 

procesního. Při její aplikaci vyvstávají závaţné problematické otázky. Co je stejné? Co 

je s čím srovnatelné? Výběr vhodného komparátoru představuje samostatný problém 

v případech, kdy existuje komparátorů více či naopak neexistuje komparátor ţádný.
9
 

Významným nedostatkem této teorie je, ţe zde neexistuje poţadavek, aby bylo s lidmi 

zacházeno přiměřeně k jejich odlišnostem, rovnosti je totiţ dosaţeno, pokud se 

s jednotlivými osobami jedná stejně, navíc bez ohledu na to, zda stejně dobře nebo 

špatně. 

 

Ad 2) Rovnost v materiálním smyslu jde nad rámec koncepce stejnému stejně 

v jednom okamţiku. Situaci totiţ na rozdíl od formálního pojetí rovnosti posuzuje v její 

dynamice a kontextu. Jejím cílem není jenom stejné zacházení v okamţiku distribuce 

určitého statku (rovnost de iure), ale téţ posouzení dopadu na reálnou situaci jednotlivce 

(rovnost de facto). Tyto dvě roviny následně porovnává. Pokud de iure rovné zacházení 

způsobuje faktickou nerovnost, respekt k materiální rovnosti vyţaduje zpětnou korekci 

právní úpravy. Cílem je zde rovnost reálná, nikoliv pouze zákonná. Rovnost je dle této 

koncepce rovnosti brána jako kontextuální pojem, který bere v potaz skutečnou situaci 

                                                           
8
 Rozdělení přebráno z Bobek, M. Rovnost jako právní problém. In: Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. 

(eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 
9
 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 

11-13. 



10 
 

jednotlivce, jeho pozadí, vzdělání, schopnosti, moţnosti a především skutečný 

dopad, který můţe na první pohled abstraktní a nestranné pravidlo mít.
10

 

 

Ad 3) Rovnost příleţitostí lze povaţovat za jistou podskupinu materiální rovnosti. 

Jejím základním východiskem je poznání, ţe skutečné rovnosti nemůţe být nikdy 

dosaţeno, pokud mají jedinci odlišné startovní pozice. Cílem rovnosti příleţitostí tak je 

určit rozdíly mezi jednotlivci a následně je postavit na stejnou startovní čáru. Rovnost 

příleţitostí tak jiţ implikuje aktivitu, typicky ze strany vlády či veřejné moci. 

Neomezuje se na pouhé konstatování nerovnosti, ale aktivně hledá moţnosti, jak 

odlišnosti setřít a dát všem stejné startovní šance, popřípadě tyto šance alespoň přiblíţit. 

V praktické rovině rovnost příleţitostí vyţaduje či ospravedlňuje zvláštní programy a 

cílenou pomoc hůře profesně či společensky situovaným jednotlivcům. Vytváření 

rovných příleţitostí je pak jiţ svým způsobem typem pozitivních opatření.
11

 Materiální 

význam rovnosti příleţitostí totiţ vyţaduje přijetí takových opatření, aby osoby ze 

všech částí společnosti měly opravdu rovné šance splnit kritéria pro přístup k určitým 

sociálním statkům. K tomu slouţí pozitivní opatření jako vzdělání, školení, opatření 

podporující rodinu apod.
12

 

 

Ad 4) Rovnost příleţitostí se v závislosti na úhlu pohledu plynule přelévá v rovnost 

výsledků. Rovnost výsledků stojí v opozici k rovnosti formální, bere v potaz konkrétní 

pozadí jednotlivce, jeho příslušnost k určité skupině a vyţaduje pro danou skupinu 

výsledky odpovídající zastoupení dané skupiny ve společnosti, usiluje tím o 

spravedlivější rozdělování výhod. Rovnost výsledků však sama o sobě nevyţaduje, aby 

stát začal pozitivně jednat ve prospěch znevýhodněných skupin. Nelze ji proto bez 

dalšího ztotoţňovat s pozitivními opatřeními. Nejčastější výhradou vůči rovnosti 

výsledků je ta, ţe se zabývá pouze výsledky a nikoliv příčinou. Rovnost výsledků tedy 

nebývá optimálním postupem pro řešení strukturálních problémů a jejich dlouhodobou 

                                                           
10

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 17. 
11

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 18-19. 
12 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 14. 
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nápravu.
13

 Jiným jejím nedostatkem je zaměření pouze na kvantitativní stránku věci a 

opomíjení hlediska kvalitativního. Zvýšení zastoupení ţen nebo jiné diskriminované 

skupiny můţe totiţ souviset např. se sníţením odměny nebo statusu určité práce nebo 

s tím, ţe se málo zastoupené skupiny asimilovaly a přizpůsobily existujícím vzorcům.  

 

 

1.3   Rozpor rovnosti s jinými hodnotami 

Má se za to, ţe rovnost je jednou ze základních hodnot ve společnosti. Můţe se 

ovšem velmi snadno dostat do konfliktu s ostatními hodnotami jako je právo na 

nezasahování státu, svoboda slova a myšlení. Jak potom ale rozhodneme, která z hodnot 

dostane přednost? Často se rovnost také dostává do konfliktu se zájmy podnikání a trhu. 

Měla by být rovnost obhájitelná, i kdyţ je její dosaţení příliš nákladné, ať uţ pro stát 

nebo soukromé subjekty?  Ve většině právních řádů zákony nebo case-law umoţňují 

jednotlivcům nebo státu obhájit porušení rovnosti na základě toho, ţe je to 

ospravedlnitelné podnikatelskými potřebami nebo státní makroekonomickou 

politikou.
14

 

Velmi často se také poukazuje na rozpor rovnosti se svobodou, je ovšem potřeba si 

uvědomit, ţe svoboda není a ani nemůţe být bezbřehá. Není moţné vyuţívat své 

svobody ke sniţování důstojnosti ostatních lidí, ruku v ruce se svobodou jdou totiţ 

nejen práva z ní plynoucí, ale také určité povinnosti a zodpovědnost. Existuje totiţ také 

svoboda jiných lidí, proto „kaţdý člověk má nalézat hranice svobody ve svobodě 

druhého“.
15

 

Je tak nutné určit váhu všech těchto hodnot, přičemţ na ţádnou z nich „nelze 

pohlíţet jako na absolutní, tj. jako na takovou, pro kterou lze za těch či oněch okolností 

úplně zanedbat druhou“.
16

 V reálném ţivotě nelze „některá práva vykonávat bez toho, 

abychom zasahovali do práv jiných“
17

, práva se tak dennodenně střetávají a je potřeba 

hledat míru jejich nezbytného omezení. Toto je kaţdodenní záleţitost a zároveň 

                                                           
13

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 19-21. 
14

 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 3, 23. 
15 Gerloch, A. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 281. 
16

 Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004, s. 281. 
17

 Gerloch, A. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 282. 
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argument, proč tak časté obavy, ţe prosazováním rovného zacházení dochází k 

porušování práva na svobodu, neobstojí. 

 

 

1.4   Pojem diskriminace 

Slovo diskriminace pochází z latinského „discriminare“, coţ znamená „rozlišovat“. 

Na rozlišování samotném samozřejmě není nic špatného, naopak můţe být prospěšné a 

někdy nutné. Lidé se od sebe odlišují svými schopnostmi, vlastnostmi, talentem, někteří 

jsou fyzicky silnější, jiní inteligentnější, někdo vyniká ve sportu, jiný v cizích jazycích. 

Navíc existuje mnoho charakteristik určitých skupin, které jsou zároveň cennou součástí 

identity jednotlivců. Současné chápání významu slova diskriminace se ovšem odlišuje 

od jeho původního neutrálního významu. Diskriminaci dnes nechápeme jako 

rozlišování nebo výběr, nýbrţ jako znevýhodňování a omezování práv, které je zaloţeno 

na iracionálních či neoprávněných důvodech.
18

 Hovoříme-li tedy o diskriminaci, 

nerozumíme tím jakékoliv rozlišování, ale rozlišování nějakým způsobem negativní, 

rozlišení neoprávněně zatěţující určitou skupinu osob nebo jednotlivce. Kdyţ se tak 

se dvěma osobami, nebo dvěma skupinami osob, které se povaţují za srovnatelné, 

nezachází stejně, povaţuje se to za diskriminaci, pokud rozdíl v zacházení nemá 

legitimní cíl a rozumné zdůvodnění, například ţe jejich situace nejsou stejné. 

 

 

1.5   Test diskriminace 

Hlavním úkolem pro teorii rovnosti je vytvořit test pro nediskriminační třídění, 

určit, co činí rozlišování diskriminačním. Takový test by měl být akceptovatelný všemi 

bez ohledu na jejich pohled na celkovou spravedlnost dané právní regulace.
 
Dále tento 

test musí být nezávislý na subjektivních pohledech lidí, na které má být toto rozlišování 

uplatněno.
19

 Často je určení, zda se jedná o diskriminaci nebo o legitimní rozlišování, 

velmi sloţité, jedná se v podstatě o základní problém diskriminace. „Je pravdou, ţe 

ústavní a obdobné soudy vytvářejí nejrůznější testy pro stanovení zakázané 

                                                           
18

 Štěpánková, M., Čiţinský, P. Antidiskriminace – pravdy a mýty o rovnosti. Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 14-15. 
19

 Sadurski, W. Scrutinizing Discrimination: a Conceptual and Normative Analysis of Legal Equality. 

EUI Working Paper, Law No. 2005/19. Firenze: Europen University Institute, 2005, s. 11, 12. 
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diskriminace. Tyto testy jsou v zásadě koncepčně obdobné, a stejně tak jsou i všechny 

vysoce neurčité. Soudy se totiţ ve sloţitých otázkách uchylují k metaprávním 

kategoriím typu iracionality, svévole, nespravedlnosti atd.“
20

 Zásadní otázkou je tedy 

určení, kdy je rozlišování skutečně opodstatněné a kdy naopak pouze reprodukuje 

předsudky, stereotypy či jiné postoje, bezdůvodně tak omezuje práva druhých a mělo by 

proto stát mimo zákon. 

Tzv. „per se“ test se spoléhá na tvrzení, ţe existují určitá kritéria rozlišování, která 

nevyhnutelně vedou k diskriminačnímu rozlišování. Jinými slovy pouţití některých 

vlastností jednotlivce právními předpisy je samo o sobě diskriminační, pokud tyto 

předpisy pouţívají tyto vlastnosti k rozdělení jednotlivců na příjemce určitých právních 

výhod (nebo naopak nositele právních břemen), a na ty, kteří jimi nejsou. Tento „per se“ 

test je zaloţen na myšlence, ţe je nefér rozlišovat lidi podle vlastností, které nemohou 

změnit. Jeho negativem ovšem je, ţe si z principu nevšímá ţádného spojení mezi 

rozlišováním a jeho účelem. Naproti tomu teorie zaměřené na relevanci označují toto 

spojení za základ pro rozhodnutí, zda je rozlišování diskriminační nebo nikoli: 

nediskriminační je takové rozlišování, které rozlišuje mezi jednotlivci za podmínek 

připuštěných účelem zákona. Při určování účelu zákona se ovšem nelze vyhnout 

nejasnostem.
21

 Rozhodující v debatě o diskriminaci je tak jednak určení správné 

hloubky zkoumání vztahu mezi rozlišováním a jeho účelem, ale také důleţitosti účelu 

samotného. Jedno a to samé rozlišování můţe být označeno za nediskriminační díky 

shovívavému zkoumání, nebo odsouzeno jako diskriminační v důsledku více náročného 

testu. Nabízí se ovšem otázka, jak poznat skutečný motiv zákonodárce. Sadurski nabízí 

tři znaky napomáhající identifikovat špatné motivace. První je, ţe pokud jsou břemena 

kladena většinou nebo politickou elitou na minoritu nebo podreprezentovanou skupinu, 

vzniká podezření. To naopak nevzniká, pokud zákonodárce přiznává výhody skupině, 

která je mimo nebo na okraji politického děje. Druhým základem pro podezření, ţe je 

rozlišování motivováno nepřátelstvím nebo předsudky je, ţe má efekt přetrvávání, 

zesílení anebo zmrazení existujícího modelu znevýhodnění. Třetí indicie k podezření je 

spojená se stigmatizujícím důsledkem diskriminace. Stigmatizace můţe pracovat a 

                                                           
20

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 38-40. 
21

 Sadurski, W. Scrutinizing Discrimination: a Conceptual and Normative Analysis of Legal Equality. 

EUI Working Paper, Law No. 2005/19. Firenze: Europen University Institute, 2005, s. 12- 23. 
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obvykle pracuje dvěma způsoby: posílení pocitu podřízenosti na straně oběti a upevnění 

základů k opovrhování obětí v očích pachatele.
 
Ovšem ani tyto tři znaky netvoří zcela 

objektivní test. Není nutné, aby byly aktivovány všechny tři druhy indicií, ke 

zvýšenému přezkoumání dané úpravy stačí jen jedna. Ale přítomnost dvou nebo tří 

indicií v dané úpravě rozhodně zesiluje důvody pro přísné přezkoumání. Přesto, ačkoli 

to bude neobvyklé, se můţe stát, ţe diskriminační jednání projde tímto testem.
22

 

 

 

1.6   Diskriminační důvody 

Nepřípustná kritéria rozlišování byla určována postupně, k jejich největšímu 

rozmachu došlo v průběhu druhé poloviny 20. století. „Mezi časově první zakázaná 

kritéria patří kritérium pohlaví, rasy či etnického původu a náboţenství. Kritérium 

jazyka, národnosti či příslušnosti k národnostní menšině, politické a jiné smýšlení, 

sociální původ, majetek a rod byly do antidiskriminačních norem převzaty o něco 

později, nicméně dnes jiţ také tvoří jeden ze základních pilířů antidiskriminačních 

legislativ. Konečně, časově nejmladší, avšak neméně chráněná, jsou kritéria zdravotního 

stavu nebo postiţení, sexuální orientace a věku.“
23

 

Neexistuje jednotný pohled na to, jakou podobu by mělo mít určení jednotlivých 

zakázaných důvodů diskriminace. Jednou z moţností je nastolit širokou otevřenou 

záruku rovnosti, konstatovat, ţe všichni lidé jsou si před zákonem rovni, a neuvádět 

konkrétní skupiny. Příkladem je ústava Spojených států. Druhou moţností je sestavení 

legislativy obsahující taxativní výčet jednotlivých diskriminačních důvodů. Takovýto 

model se uplatňuje v antidiskriminační legislativě Velké Británie i v právu Evropské 

unie. Třetí varianta se nachází mezi nimi, zavádí výčet důvodů diskriminace 

s upozorněním, ţe tento výčet není vyčerpávající. Tento přístup vyuţívá Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, kanadská Charta práv a 

jihoafrická ústava.
24

 Výrazná většina ústav zemí střední a východní Evropy také 

vychází z tohoto posledního přístupu, připojuje k obecnému ustanovení o rovnosti 

                                                           
22

 Sadurski, W. Scrutinizing Discrimination: a Conceptual and Normative Analysis of Legal Equality. 

EUI Working Paper, Law No. 2005/19. Firenze: Europen University Institute, 2005, s. 32-38. 
23

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 74. 
24

 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 66, 67. 



15 
 

seznam specifických zakázaných důvodů diskriminace a na konci seznamu říká, ţe 

jakékoli jiné důvody diskriminace jsou taktéţ zakázané, a tudíţ uznávají, ţe tento 

seznam není vyčerpávající.
25

 Stejně tak to platí v případě české Listiny základních práv 

a svobod, která v čl. 3 říká, ţe „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu 

pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, 

majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

 

 

1.7   Výjimky ze zákazu diskriminace 

Lze rozlišit dvě hlavní skupiny výjimek ze zásady nediskriminace, které jen 

dokazují, ţe za určitých podmínek je rozlišování opodstatněné a dovolené. „První jsou 

výjimky ze zákazu diskriminace. Do této kategorie spadají případy, kdy je rozdílné 

zacházení odůvodněno z hlediska zákonodárce objektivním legitimním účelem a splní 

všechna další kritéria, typicky především test proporcionality. Legitimní účel je velmi 

široký pojem, který můţe zahrnovat biometrické parametry, národní bezpečnost, 

ekonomickou efektivitu či naléhavý politický zájem. Druhým případem jsou pozitivní 

opatření. Pokud vnímáme pozitivní opatření jako naplnění skutečné, tedy materiální 

rovnosti, pak se o ţádnou výjimku nejedná. Pokud však vnímáme pozitivní opatření 

jako úmyslnou a dočasnou derogaci z jinak platné povinnosti rovného zacházení, pak 

pozitivní opatření výjimku skutečně představují.“
26

 O diskriminaci se tak nejedná, 

pokud jde např. o poţadavek minimálního věku, praxe, vzdělání nebo určitého pohlaví a 

tento poţadavek je ospravedlněn věcným důvodem spočívajícím v povaze vykonávané 

činnosti a zároveň je z hlediska dosaţení cílů přiměřený a nezbytný. Pokud jde o 

pozitivní opatření, ta jsou dnes jiţ všeobecně povaţována za legitimní prostředek boje 

s diskriminací a tedy za souladná se zásadou nediskriminace. 

 

 

                                                           
25 Sadurski, W. Rights before Courts. A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of 

Central and Eastern Europe. Dordrecht: Springer, 2005, s. 196. 
26

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 77-78. 
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„K diskriminaci můţe v zásadě dojít buď v obecné rovině (tedy diskriminuje jiţ 

přímo zákonná úprava), nebo v rovině aplikační (diskriminační není samotný zákon, ale 

teprve aplikace předmětného zákona orgány veřejné moci).“
27

 Dále rozlišujeme 

diskriminaci přímou a nepřímou. Všechny tyto druhy diskriminace jsou samozřejmě 

nepřípustné. 

 

 

1.8   Přímá diskriminace  

„Přímou diskriminací rozumíme takovou regulaci, kdy je s určitou osobou nebo 

skupinou osob zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným způsobem neţ 

s osobami jinými, pokud se tak děje z důvodů právně neospravedlnitelných, tedy a) na 

základě nepřípustného kritéria, ledaţe je rozdílné zacházení na základě takovéhoto 

kritéria věcně odůvodněno oprávněným účelem a prostředky k jeho dosahování jsou 

přiměřené a nezbytné, nebo se tak děje b) svévolně, tedy bez moţného rozumného 

zdůvodnění takové regulace. 

Diskriminaci je tedy moţno chápat jako: 

1) vyčlenění jednotlivce nebo skupiny v porovnání se srovnatelnou skupinou; 

2) které je k tíži danému jednotlivci nebo skupině (ať jiţ uloţením dodatečného 

břemene v porovnání se srovnatelnou skupinou nebo odepřením dobra 

poskytnutého skupině jiné); a 

3) které není moţné s ohledem na právem stanovenou metodologii ospravedlnit.“28
 

K přímé diskriminaci na základě pohlaví je tedy potřeba, aby s jednou osobou bylo 

zacházeno méně příznivě neţ s jinou osobou opačného pohlaví, a aby zároveň obě 

osoby byly ve srovnatelném postavení. Zacházení samotné zde není podstatné, rovnosti 

je totiţ dosaţeno, pokud se s oběma stranami zachází stejně dobře, je jí však dosaţeno, i 

kdyţ se s nimi zachází stejně špatně. Problémem, který zde ovšem vyvstává, je nutnost 

nalézt podobně situovaného jednotlivce opačného pohlaví jako komparátora. Výběr 

komparátora totiţ vyţaduje sloţité zkoumání o tom, které z mnoha rozdílů mezi dvěma 

jednotlivci jsou relevantní a které nikoliv. Sloţitost a významnost tohoto výběru 

                                                           
27

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 42. 
28

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 43. 
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umocňuje fakt, ţe volba relevantních charakteristik je často pro výsledek určující. 

Nehledě na to, ţe v některých situacích vhodný komparátor prostě neexistuje, např. 

v případě těhotné ţeny.
29

 

Jednoduché identifikování přímé diskriminace nabízí Fredman pomocí testu, 

kterému říká „pokud by nebylo“: „je-li stanoveno, ţe osobě by nebyla upřena výhoda, 

„pokud by nebylo“ jejího pohlaví, jde o přímou diskriminaci.“
30

  

 

 

1.9   Nepřímá diskriminace 

Nepřímá diskriminace je stav, kdy zjevně neutrální opatření, kritérium nebo praxe 

znevýhodňuje podstatně větší podíl osob jednoho pohlaví, ledaţe takové opatření, 

kritérium nebo praxe je vhodné a nezbytné a můţe být ospravedlněno objektivními 

faktory, které se netýkají pohlaví.
31

 Nepřímá diskriminace vychází z materiálního pojetí 

rovnosti. Formální rovné zacházení totiţ nejen ţe můţe vést k nerovným výsledkům, ale 

často také můţe upevňovat rozdíly mezi lidmi, právě díky této skutečnosti „vznikla 

v průkopnickém americkém případu Griggs v. Duke Power koncepce nepřímé 

diskriminace.“
32

 

Nepřímá diskriminace je podstatně komplikovanější neţ diskriminace přímá. Jejím 

východiskem je, ţe „určitá obecná právní úprava, která formálně neobsahuje ţádnou 

zakázanou diskriminační klasifikaci, ve skutečnosti vyvolává diskriminaci při své 

aplikaci. Lze si představit dva subtypy nepřímé diskriminace. Za prvé je to případ, kdy 

obecná norma působí sice rovně na všechny adresáty, ale je příliš široká, protoţe na 

některé adresáty působí nepřípustně přísněji či jinak nepříznivěji neţ na adresáty jiné.  

Za druhé právní norma upravuje výjimku z obecné regulace, která ovšem dopadá 

nepřiměřeně na určitou skupinu lidí.“
33

 

I v případě nepřímé diskriminace se nevyhneme „nutnosti nalézt komparátora, i 

kdyţ na úrovni skupiny, nikoliv individua. Je třeba stanovit, zda jsou podmínka nebo 

                                                           
29

 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro občanství/občanská a lidská 

práva, 2007, s. 91-96. 
30

 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro občanství/občanská a lidská 

práva, 2007, s. 101-102. 
31

 Horská, S. Princip rovného zacházení s muţi a ţenami v zaměstnání. Praha: MPSV, 2000 
32

 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha; Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 102. 
33

 Bobek, M., Boučková, P., Kühn Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 

s. 52-59. 
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poţadavek takové, ţe jej můţe splnit podstatně méně příslušníků jedné skupiny neţ 

druhé. Podobně jako u přímé diskriminace můţe navíc samotný výběr komparátora 

diskriminaci posilovat.“
34

 Pokud jde o prokázání nepřímé diskriminace, lze ji odhalit 

prostřednictvím různých druhů důkazů, jako například prostřednictvím statistiky. 
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 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha: Poradna pro 

občanství/občanská a lidská práva, 2007, s. 106. 
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II. KAPITOLA 

 

ROVNOST ŽEN A MUŽŮ 

 

 

 

Uznání rovnosti ţen a muţů je výdobytkem několika posledních desetiletí. Po 

předcházející staletí byli muţi a ţeny povaţováni „téměř za rozdílný ţivočišný druh a 

byly jim vymezeny naprosto odlišné ţivotní role.“
35

„Ještě na začátku 20. století tvrdila 

celá řada váţených muţů (a nepochybně i ţen), ţe ţeny nemohou studovat na 

univerzitách, protoţe jejich zdraví je příliš křehké na to, aby zátěţ vysokoškolského 

studia uneslo.“
36

 Kdyţ jiţ ţeny byly připuštěny ke studiu na vysokých školách, bylo, 

pokud jde např. o právničky, běţné mínění, ţe „abstraktní způsob právnického myšlení 

činí ţenám zvláštní obtíţe“.
37

 Ţeny nebyly připuštěny zejména do tzv. soudní sluţby, 

nejprve formálně, poté fakticky. V časopise Právník z roku 1921 vyšel článek ohledně 

ţen v právnickém povolání, kde se uvádí, ţe v Německu panuje názor, ţe ţeny 

„nebudou jakou soudcové buditi důvěru u obecenstva, dále ţe ţenám jsou na závadu 

fysické vlastnosti, ţe muţové-obţalovaní nesnesli by, aby je soudila ţena a ţe ţena 

nehodí se jako soudce při trestných činech proti mravopočestnosti“
38

, dále se ovšem 

hovoří o tom, ţe naopak v Československu se takový problém nevyskytuje a ţeny byly 

k soudcovskému úřadu připuštěny zcela automaticky. Přesto byla roku 1929 vznesena 

senátory Plamínkovou, Wagnerem a spol. interpelace na předsedu vlády, ţe jsou 

odmítány ţeny s právnickým vzděláním hlásící se do konceptní sluţby státní a soudní, 

ţe jsou právničky zaměstnány u soudů jen jako bezplatné právní praktikantky, přestoţe 

je velký nedostatek uchazečů o místa soudcovských čekatelů.
39

 I kdyţ tomu tedy 

nebránila ţádná formální skutečnost, ţeny nebyly do soudní sluţby přijímány, a to přes 

nedostatečné personální obsazení těchto úřadů. Jediným vysvětlením se zdá být, ţe k 

takovému jednání se ţenami docházelo jen na základě předsudků, nikoli rozumně 
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ospravedlnitelných důvodů. Přes obecně hlásanou rovnost pohlaví je tak zřejmé, ţe její 

faktické naplňování mělo váţné trhliny. Taková situace je nikoli nepodobná té, kterou 

řešíme v dnešní době, tedy o bezmála století později.  

Je nezbytné si také uvědomit, ţe ještě v nedávné době byly ţeny povaţovány za 

méněcenné, neměly volební právo, nesměly vlastnit majetek, nemohly rozhodovat o 

svých dětech apod. V tomto kontextu, přestoţe ţenám jsou dnes formálně přiznána 

stejná práva jako muţům, v myšlení a přístupu mnoha lidí ulpěly stopy jejich 

předchozího podřadného postavení. To se odráţí v chování lidí a v celkové atmosféře ve 

společnosti takovým způsobem, ţe je zapotřebí zvláštního úsilí k tomu, aby se ţenám 

dostalo opravdové rovnosti. Potvrzují to také dostupné statistiky, z nichţ vyplývá, ţe 

politika prosazování rovných příleţitostí je oprávněná. Ţeny mají o více neţ čtvrtinu 

niţší pracovní příjmy neţ muţi, stále jsou placeny průměrně o 15% méně neţ muţi za  

stejnou práci, jsou nedostatečně zastoupeny v rozhodovacích pozicích v soukromém i 

veřejném sektoru, zaujímají méně neţ čtvrtinu míst v parlamentech v EU a je zde silně 

horizontálně i vertikálně segregovaný trh práce. Nerovnosti ve společnosti však existují 

i v neprospěch na straně muţů, a to zejména při svěřování dětí do péče jednoho z rodičů 

po rozvodu nebo při stanovení věku odchodu do důchodu. 

 

 

2.1   Rovné zastoupení v rozhodovacích procesech 

Moderní demokracie vyţaduje rovnost ţen a muţů, tedy i rovné zastoupení ţen a 

muţů při rozhodování o záleţitostech, které mají dopad na jejich ţivoty. Nelze přehlíţet 

fakt, ţe ţeny tvoří více neţ polovinu obyvatelstva, a proto stávající nedostatečné 

zastoupení ţen při rozhodování na všech úrovních závaţným způsobem narušuje 

demokratickou legitimitu, kdy by ţeny a muţi měli ve své rozmanitosti rovnou měrou 

sdílet práva, povinnosti i moc. Politická reprezentace ţen tak patří k trvalým a 

základním tématům prosazování rovnosti. Poţadavek rovné účasti se vztahuje na 

zastoupení ţen v rozhodovacích pozicích nejen v politice a ve veřejné správě, ale i 

v ekonomické oblasti. Nejmarkantnější deficit má ČR v otázce kvót, uváţíme-li, 

ţe české politické strany (kromě Strany zelených) systém kvót pro sestavování 

kandidátních listin prozatím nezavedly a zřejmě v blízké době ani nezavedou. Počet 

poslankyň jednotlivých politických stran nekoresponduje s podílem ţen na jejich 
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členské základně, který je všeobecně velmi vysoký a vyrovná se dokonce i situaci ve 

Skandinávii, která je proslulá vysokým podílem ţen na politickém rozhodování. Lze 

tedy říci, ţe zájem ţen o práci v politických stranách vysoce převyšuje obraz jejich 

podílu na rozhodování v zemi. Paritní zastoupení ţen v rozhodovacích procesech by 

mělo být pravidlem ve všech vyspělých demokraciích. Tento princip je deklarován 

v řadě dokumentů jak na úrovni OSN, tak na úrovni EU. Zahrnuje jak otázku zastoupení 

ţen ve funkcích volených, tak ve funkcích jmenovaných v sektoru veřejné správy a 

v podnicích se státní účastí a v neposlední řadě i v soukromém sektoru. Vláda by měla 

především přijmout ucelenou koncepci, která by pokrývala vyrovnané zastoupení ţen a 

muţů v rozhodovacích pozicích ve všech oblastech veřejného ţivota.
40

 Je známo, ţe 

projevení svobodné vůle nemusí bránit jen přímé a výslovné zákazy – ty u nás skutečně 

jiţ neplatí. Platí zde však nepsané bariéry v podobě tradičních předsudků týkajících se 

domnělé politické kompetence muţů a nekompetentnosti ţen, to, čemu na Západě 

výstiţně říkají „skleněný strop“, to znamená neviditelná bariéra zejména pro vertikální 

kariérový vzestup ţen ve všech profesních oblastech, a především jedná-li se o nejvyšší 

posty, těmi vysoká politika bezesporu je. Nelze se ale ztotoţnit s názorem, ţe ţeny patří 

do politiky proto, aby ji „zjemnily“, aby do ní vnesly jakýsi neurčitý „ţenský prvek“, 

jak se u nás často argumentuje – to by asi pro politický program bylo dost málo. Patří 

tam zejména proto, ţe na základě své odlišné sociální a občanské zkušenosti vládnou 

specifickými kompetencemi v oblasti tzv. ţenské agendy.
41

 

 

 

2.2   Ţeny na trhu práce 

Postavení muţů a ţen na trhu práce se v posledních desetiletích výrazně změnilo. 

Například podíl ţen na zaměstnanosti se neustále zvyšoval a úroveň vzdělání ţen je 

dnes vyšší neţ u muţů. Stále však zůstávají výzvy, se kterými je třeba se vyrovnat. I 

kdyţ je totiţ pokrok, zejména z hlediska kvantitativního, nepochybný, je potřebné stále 

usilovat o podporu kvalitativního hlediska rovnosti, neboť rozdíly mezi ţenami a muţi 

jsou nadále značné. Jde především o rozdíly ve způsobech práce (částečný úvazek, 
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dohoda na dobu určitou nebo zaměstnání niţší kvality a méně odměňovaná), 

přetrvávající horizontální a vertikální segregaci trhu práce (v některých zemích dokonce 

roste) a udrţující se rozdíl v odměňování.
42

 

Postavení ţen a muţů na trhu práce se často odvíjí od tradičního pojetí 

společenských rolí. Očekává se, ţe muţ bude „ţivitelem rodiny“ a ţena „matkou 

pečující o děti a domácnost“. Tento model nelze v dnešní společnosti uplatňovat ve 

všech případech – neobstojí například s ohledem na stále se zvyšující vzdělanost ţen, 

rostoucí počet matek „samoţivitelek“, navíc pro většinu rodin jsou dva příjmy 

ekonomickou nezbytností. Smyslem aktivního uplatňování politiky rovných příleţitostí 

je právě vytvořit co největší prostor pro osobní volby týkající se sladění rodinného a 

pracovního ţivota. Tato politika nenutí všechny ţeny k tomu, aby budovaly kariéru a 

rezignovaly na rodinu, ani nenutí muţe k tomu, aby rezignovali na kariéru a věnovali se 

pouze rodině. Snaţí se dosáhnout takového pracovního prostředí, které bude dostatečně 

flexibilní a tedy výhodné pro zaměstnance i pro zaměstnavatele. 

Existuje ekonomická teorie, týkající se diskriminace ţen v zaměstnání, která 

vysvětluje přetrvávání vyšších průměrných mezd u muţů v porovnání se ţenami. Dle 

této teorie je jedním z důvodů bezesporu iracionální diskriminace, dalším jsou ovšem 

rozdíly v investicích do lidského kapitálu související s trhem. Ţena, která věnuje 

značnou část svého pracovního ţivota péči o domácnost, včetně péče o děti, získá ze 

svého trţního lidského kapitálu podstatně menší výnos neţ muţ hodlající věnovat 

mnohem méně času starosti o domácnost, proto bude také ţena do lidského kapitálu 

méně investovat. A jelikoţ jsou příjmy zčásti odpovědí na lidský kapitál, budou příjmy 

ţen niţší neţ ty muţů. Částečně se to odrazí také ve výběru povolání, ţeny budou 

přilákány k povoláním, které nevyţadují mnoho lidského kapitálu. Samozřejmě nelze 

opomenout skutečnost, ţe ţeny věnují mnohem více času domácím pracím neţ muţi, 

protoţe příleţitosti ţen na trhu práce jsou stlačeny diskriminací. Rozdíly v míře 

lidského kapitálu, který muţi a ţeny hromadí, a následný rozdíl v příjmech, jsou tak 

výtvorem diskriminace. Ačkoli se zde dle této teorie nejedná o diskriminaci, za kterou 

mohou být zodpovědní konkrétní zaměstnavatelé.
43
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2.3   Sexuální obtěţování 

Jedním z projevů diskriminace ţen a muţů na trhu práce je také sexuální obtěţování. 

Jedná se o chování, jehoţ povaha se zdá být, jak jiţ název napovídá, sexuální, nicméně 

sexuální motivace není v případech sexuálního obtěţování vţdy dominantní. Sexuální 

obtěţování nemusí být projevem náklonnosti jednoho pohlaví k druhému nebo mezi 

příslušníky stejného pohlaví k sobě navzájem, ale často bývá nástrojem systematického 

sniţování statusu osoby na pracovišti. Současně je sexuální obtěţování projevem 

diskriminace, který má nejvyšší míru latence, coţ jej činí vysoce nebezpečným. Podle 

nejnovějších výzkumů se se sexuálním obtěţováním setkala jedna čtvrtina Čechů, a to 

ať uţ osobně nebo zprostředkovaně
44

, vystaveny mu mohou být obě pohlaví, ovšem dle 

výzkumu provedeného Sociologickým ústavem AV ČR jsou v naprosté většině případů 

za oběti sexuálního obtěţování označeny ţeny a za iniciátory muţi, a to jak podle 

výpovědí ţen, tak podle výpovědí muţů.
45

 

Formy sexuálního obtěţování jsou dvě. Buď „něco za něco“, kdy podvolení se je 

vyměněno, nebo je navrţena výměna, za určitou příleţitost v zaměstnání, nebo má 

formu „vytváření nepřátelského prostředí“, kdy je sexuální obtěţování trvale přítomno 

při práci. Pokud ze strany ţeny následuje odmítnutí, muţ se pomstí pouţitím své moci 

nad jejím zaměstnáním, přičemţ odplata se můţe vyskytnout v nejrůznějších formách. 

Nejproblematičtější je, pokud k sexuálnímu obtěţování dojde ze strany nadřízeného, 

ţeny si uvědomují, ţe svou práci budou mít, jen pokud budou se svým nadřízeným 

vycházet, snaţí se proto být zdvořilé a často pro ně nepřijatelné chování trpí. 

Je důleţité nezapomínat, ţe existují souhlasné případy sexuálních vztahů, které 

vznikají v pracovním nebo vzdělávacím prostředí. Ačkoli to není vţdy jednoduché, 

soudy pravidelně rozlišují vztahy bona fide od pozdějších pokusů vykládat je jako 

donucení. Mezi donucením a vzájemností se ale nachází zamlţená oblast a právě tady 

vznikají jedny z nejhlubších problémů sexuálního obtěţování. Velmi obtíţné je také 

prokazování sexuálního obtěţování a v souvislosti s tím moţnost nepravdivého nařčení 

z něj. Takové obavy jsou pochopitelné, falešná obvinění ze sexuálního obtěţování 
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bohuţel nelze vyloučit, není ale moţné jen z těchto důvodů rezignovat na ochranu 

skutečných obětí. 

První ţeny, které v USA podaly ţalobu za sexuální obtěţování jako diskriminaci na 

základě pohlaví, u soudů niţší instance neuspěly. Sexuální obtěţování nebylo 

povaţováno za ţalovatelné jako diskriminace na základě pohlaví v podstatě proto, ţe 

jednání, které bylo ţalováno, nebylo shledáno dostatečně propojeným s pracovištěm. 

Sexuální návrhy byly povaţovány za osobní náklonnost, zvláštnost nebo manýry. Soud 

také shledal, ţe ţalované chování nebylo zaloţeno na pohlaví, protoţe pohlaví účastníků 

mohla být zaměněna.
46

 S tímto názorem se ale nelze ztotoţnit, je třeba uznat, ţe 

„praktiky, které vyjadřují a posilují společenskou nerovnost ţen vůči muţům, jsou 

jasnými případy diskriminace na základě pohlaví.“
47

 Sexuální obtěţování je nutno 

povaţovat za diskriminaci zaloţenou na pohlaví, neboť na základě provedených 

výzkumů postihuje a tedy znevýhodňuje v drtivé většině právě ţeny.
 

Tolerování sexuálního obtěţování můţe podporovat segregaci na pracovním trhu, 

stejně jako tato segregace přispívá k takovému jednání. Mluvíme tak o fenoménu 

začarovaného kruhu.  Příčiny sexuálního obtěţování je totiţ nutno vidět v genderové 

nerovnosti, jak na trhu práce obecně, tak i na konkrétním pracovišti, zároveň však tento 

jev genderovou nerovnost vytváří a prohlubuje. Často bývá bohuţel sexuální obtěţování 

povaţováno za uměle vytvořený, marginální problém, je ale nutné si uvědomit, ţe jeho 

latentnost neznamená jeho neexistenci a uţ vůbec ne, ţe není potřeba jej řešit a potírat. 

Podceňování jeho závaţnosti a důsledků můţe totiţ mít silný negativní vliv jak na 

jednotlivce, tak na celé podniky. 

 

 

2.4   Gender a genderová rovnost 

Existující rozdíly mezi muţem a ţenou jsou biologické a sociální povahy. Pohlaví se 

vztahuje k biologicky determinovaným rozdílům mezi muţi a ţenami. Gender se 

vztahuje k rozdílům sociálním, které jsou získané, mění se v průběhu času a mohou být 

velmi rozdílného charakteru, jak v rámci jednotlivých kultur, tak i napříč různými 
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kulturami. Gender je tedy sociálním způsobem konstruovaná definice ţen a muţů (ale 

také definice vztahu mezi pohlavími), je sociální formou biologického pohlaví. Určuje 

jej představa o úkolech, funkcích a rolích náleţejících ţenám a muţům ve společnosti a 

ve veřejném a soukromém ţivotě. Jedná se vlastně o kulturně vymezenou definici 

ţenskosti (feminity) a muţskosti (maskulinity), lišící se v čase a prostoru. 

Genderovou rovností se má na mysli skutečnost, ţe všechny lidské bytosti mají 

právo svobodně rozvíjet své osobní schopnosti a činit volby bez ohledu na limity dané 

genderovými rolemi. Genderová rovnost zahrnuje právo být jiný, je opakem genderové 

nerovnosti – nikoli genderových rozdílů – a jejím cílem je podporovat plnou účast ţen i 

muţů na společenském dění. Jde o to, aby aspirace a potřeby ţen a muţů byly 

hodnoceny a posuzovány stejně.
48

 

Je potřeba si uvědomit, ţe skutečnost, ţe se člověk narodí jako muţ nebo ţena, by 

neměla být určující pro to, jakou roli bude v ţivotě zastávat, nebo jakým způsobem 

bude ţít. Chlapcová – Gjorgjevičová cituje A. Adlera (nar. 1870), rakouského lékaře a 

psychologa: „neexistují muţské a ţenské vlastnosti, nýbrţ všichni nosí vlastnosti vrstvy, 

která ve svém rozvoji je individuální, a ne pohlavně diferencována. Ve skutečnosti často 

vidíme u ţeny a muţe zcela jiný duševní habitus, ale to není snad vlivem vrozené 

náklonnosti, ale tím, ţe muţ i ţena jsou jiţ od prvních dnů vystaveni zcela rozličným 

vlivům.“
49

 Jinde Chlapcová – Gjorgjevičová uvádí: „Tak se stalo, ţe starost o denní 

potřeby muţovy, o domácnost a výchovu dětí byly nazvány zaměstnáním od „Boha a 

Přírody“ jí [ţeně] uděleným. Muţ jí rád dopřával té iluse, ţe jest vychovatelkou 

pokolení lidského a podporoval ji v té myšlence, aby ji tím spíše mohl vykořistit. Pak se 

dokonce i tvrdilo, ţe genialita muţů je produktem výchovy mateřské.“
50

 Pokud chceme 

ţít ve skutečně demokratické společnosti a stojíme o její rozvoj, je potřeba zajistit 

rovnoprávné postavení všech jejích členů, poskytnout jim stejnou účast na příleţitostech 

a rozhodování v politice a ekonomice, nechat je svobodně rozvíjet jejich talent a zvolit 

si vlastní způsob ţivota, to by mělo být pravidlem ve všech vyspělých demokraciích. 

Představy o genderových rolích jsou však v naší společnosti bohuţel stále silně 
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zakořeněny, představují významný limit jejího rozvoje a negativně působí na jedince, 

kterým nevyhovují a nechtějí se jimi proto řídit. 

 

 

2.5   Genderové stereotypy 

Proč a jak tedy vlastně diskriminace vzniká? Většina lidí mívá o některých 

skupinách tradiční, stereotypní představy, to znamená, ţe určitým skupinám 

automaticky přisuzují určité vlastnosti. V případě ţen a muţů se hovoří o tzv. 

„genderových stereotypech“. Genderové stereotypy jsou předsudečné představy o tom, 

jací mají muţi a ţeny být a jak se mají chovat. Snaţí se muţe a ţeny udrţet  v určitých 

rolích, které sice mohou někomu vyhovovat, ale pro mnohé jsou spíše překáţkou. Kdyţ 

se někdo narodí jako muţ, většina lidí se domnívá, ţe musí být agresivní, touţit po 

kariéře, ţe má racionální způsob myšlení a talent na technické obory. Naopak narodí-li 

se jedinec biologicky jako ţena, pak se většina lidí domnívá, ţe je pečující, submisivní, 

bude se raději starat o domácnost neţ se někde venku honit za kariérou, má sklony 

k hysterii, místo logického myšlení se spíše řídí emocemi. Je evidentní, ţe takzvaně 

typicky ţenské vlastnosti jsou povaţovány za vhodné při péči o děti či staré nebo 

nemocné, coţ jsou oblasti honorované naprosto mizerně, zatímco povolání povaţována 

za prestiţní a tím úměrně hodnocena jsou spojována s vlastnostmi muţskými. Dalším 

důsledkem genderových stereotypů je například nedůvěra vůči přijímání ţen do 

rozhodovacích pozic, ale také to, ţe soudy svěřují po rozvodu děti do péče téměř 

výhradně matkám. Ti, kteří genderové stereotypy povaţují za správné, protoţe jsou 

zaloţené na realitě, se opírají o argumenty biologické, ţeny a muţi se prý jiţ rozdílní 

rodí.
51

 Genderové stereotypy ovšem představují často jen velmi obtíţně překonatelné 

překáţky pro realizaci individuálních rozhodnutí jak ţen, tak muţů. Značnou měrou 

přispívají k přetrvávání nerovností tím, ţe ovlivňují výběr oboru vzdělávání nebo 

zaměstnání, účast na povinnostech v domácnosti a rodině a zastoupení na rozhodujících 

postech.  
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2.6   Rovnost jako ekonomická výhoda 

„Ţivotní úroveň je přímo spojena s produktivitou a efektivitou a závisí na tom, do 

jaké míry společnost vyuţívá svůj potenciál.  Výkonnost kaţdé společnosti stále více 

závisí na lidském, zvláště pak intelektuálním kapitálu. Jakákoliv společnost bude 

prospívat, pouze pokud nebude mařit úsilí svých členů, kteří podle svých nejlepších 

schopností chtějí přispět k ekonomickému růstu. Státy, které vůči ţenám uplatňují 

jakékoliv formy a podoby diskriminace, jsou hospodářsky méně vyspělé.“
52

 Tolerance 

diskriminace je tak pro společnost velmi nehospodárná a neefektivní. Vysoká účast ţen 

na trhu práce je také nesmírně důleţitá pro hospodaření naší společnosti z toho důvodu, 

aby byla schopna se vyrovnat s nepříznivým demografickým vývojem, s explozí 

stárnutí obyvatelstva, která postihne Evropu jiţ za několik málo let.
53

 Proto usilování o 

rovnost ţen a muţů je také v zájmu muţů a v obecném zájmu celé společnosti. 

Existuje několik důvodů, proč se sami zaměstnavatelé rozhodují řešit otázku 

rovnosti ţen a muţů na pracovišti a provádět podnikovou politiku rovných příleţitostí. 

Mohou to dělat jednak proto, ţe to nařizuje zákon, nebo existuje tlak zaměstnanců 

(případně také ze strany zákazníků a dodavatelů), anebo je to dobrá podnikatelská 

praxe. Teoreticky dobré řízení podniku automaticky vyloučí diskriminaci, protoţe výběr 

lidí bude vţdy zaloţen na relevantní kompetenci a schopnosti kaţdého jedince. Pohlaví 

osoby je totiţ špatný a neúčinný ukazatel pro předvídání úspěchu. Není důleţité, zda by 

většina muţů byla pro dané místo lepší neţ většina ţen, nýbrţ který z jednotlivých 

uchazečů o dané pracovní místo by je vykonával nejlépe.
54

 Kladení důrazu na rovnost 

ţen a muţů přináší podnikům konkurenční výhodu při hledání nejlepších zaměstnanců, 

vytváří dobrou pověst u zákazníků a podporuje výkonnost a kvalitu, má vliv také na 

spokojenost zaměstnanců a přispívá k celkové lepší image podniku.
55

 

Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Gary S. Becker vytvořil teorii diskriminace, 

která hovoří o tom, ţe „pokud na trhu práce existuje mzdová diskriminace a stejně 

produktivní muţi a ţeny jsou placeni různým způsobem, pak firmy, které mají větší 

zastoupení ţen, by měly mít lepší ekonomické výsledky (zisk), protoţe za stejně 

produktivní pracovní sílu platí méně. Podobně je zřejmé, ţe pokud diskriminující 
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zaměstnavatelé najímají raději méně schopné muţe neţ více produktivní ţeny, pak 

takoví zaměstnavatelé budou hospodářsky méně úspěšní, obzvlášť ve vysoce 

konkurenčním prostředí, kde soutěţí s nediskriminujícími zaměstnavateli. To u těchto 

firem povede buď k omezení diskriminace, nebo k jejich ekonomickému útlumu.“
56

 

V USA byly provedeny empirické studie, jejichţ výsledky tuto teorii potvrzují. Ukazuje 

se tak, ţe diskriminace je ekonomicky nákladná aktivita, která se firmám nevyplácí. 

Nelze se ovšem ztotoţnit s tím, ţe trh sám vyřeší vše, včetně diskriminace. Trh 

nefunguje ideálně, v mnoha případech selhává a jeho působení je nedostatečné, zásahy 

státu na ochranu diskriminovaných jsou proto nezbytné. 

 

 

2.7   Muţi a genderová rovnost 

Prosazování rovnosti ţen a muţů se bezesporu projevuje také v postavení a úloze 

muţů ve společnosti, mění se jejich role a očekávání vůči nim. V tomto smyslu je 

důkazem a také dobrým příkladem Dánsko, kde si uvědomují důleţitost zahrnutí muţů 

do rozvoje politiky rovnosti a byla zde vydána publikace nazvaná „Men on the Road“, 

ve které je popsáno, jak jsou také muţi zasaţeni a změněni novými přístupy ke 

genderové rovnosti.
57

 Velmi důleţitá je rovnost příleţitostí pro muţe, a to především 

v souvislosti s rodinným ţivotem a péčí o děti. Je nutné respektovat poţadavky muţů, 

kteří se chtějí podílet na chodu domácnosti a aktivně se zapojovat do péče o děti. Muţ, 

který se chce starat o děti, je v „dnešní české společnosti povaţován za zvláštního a 

často také za někoho, kdo „přestává být muţem“. Většina programů zaměřených na 

slaďování osobního a pracovního ţivota se orientuje především na ţeny – matky.“
58

 

Ovšem podpora matek bez poskytnutí stejných podpor otcům posiluje status quo, které 

dává primární zodpovědnost v péči o děti na matky. Bez rovného přístupu k oběma 

pohlavím, včetně jejich srovnatelného finančního ohodnocení, se muţi nemohou 

svobodně rozhodovat a případně zůstat doma s dětmi. Muţi se mohou cítit 

diskriminováni stejně jako ţeny díky tomu, ţe jsou jako ţivitelé rodiny odsouzeni 

k doţivotnímu profesnímu sebeprosazování. 
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III. KAPITOLA 

 

PRÁVNÍ A MIMOPRÁVNÍ PROSTŘEDKY K PŘEDCHÁZENÍ 

DISKRIMINACI NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ 

 

 

 

Nezbytným předpokladem k boji proti diskriminaci je vytvoření legislativního 

rámce, ovšem zákon sám účinné prosazování tohoto principu nemůţe zajistit.  Hlavní 

překáţkou prosazování principu rovného zacházení je totiţ stále nízká úroveň obecného 

povědomí veřejnosti o této problematice, jejímţ důsledkem je široce zastávaný názor, ţe 

diskriminace není skutečným problémem, nebo ţe vůbec neexistuje. Je tedy nutné 

změnit hodnotové orientace české společnosti, bourat předsudky a stereotypy a 

neposuzovat problematiku rovnosti pohlaví jako tzv. ţenskou otázku, ale jako záleţitost 

celé společnosti. Toto všechno je ovšem stále nedostatečné bez institucionálního 

mechanismu, který by byl schopen efektivně prosazovat princip rovného zacházení s 

muţi a ţenami. 

Vzhledem k prognóze OSN, podle které by se při dosavadním tempu uplatňování 

politiky zrovnoprávnění vyrovnal podíl ţen a muţů ve vedoucích politických a 

hospodářských funkcích teprve v roce 2490, jsou specifická antidiskriminační opatření 

ke zlepšení situace ţen oprávněná a nezbytná.
59

 

Pro podporu rovného zacházení více neţ kdekoliv jinde platí, ţe její právní rámec 

netvoří jen zákazy, příkazy a sankce, zákony a vyhlášky, ale celá řada dalších právních  

nástrojů, včetně méně formalizovaných, charakteru více dispozitivního, které jsou 

pouţívány na základě uvědomění, ţe princip rovného zacházení je poprávu, ţe je to 

princip spravedlivý. U nás se bohuţel na nutnost budování vědomí o spravedlnosti 

principu rovného zacházení zcela zapomíná.
60
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Jako určitý problém, pokud jde o prosazování rovného zacházení, se jeví moţnost, 

ţe právo jednotlivce na rovné zacházení se můţe dostat do rozporu s úsilím o celkově 

větší rovnost ve společnosti: „Společnost na tom můţe být lépe ve smyslu utilitárním, 

tedy proto, ţe průměrná či kolektivní úroveň blaha společnosti vzrůstá, třebaţe blaho 

některých jednotlivců se zmenšuje. Nebo na tom můţe být lépe ve smyslu ideálním, 

tedy proto, ţe je spravedlivější nebo nějak jinak bliţší ideální společnosti, ať uţ se 

průměrné blaho zvyšuje nebo ne.“
61

 Ovšem i veřejný zájem by měl být „vposledku 

napojen na individuální zájem“
62

, měl by totiţ vţdy směřovat k naplňování zájmů 

jednotlivců tvořících společnost. 

 

 

3.1   Legislativa 

Právo má ve společnosti nezastupitelnou úlohu, je jedním z hlavních prostředků její 

regulace. Legislativa týkající se rovného zacházení s muţi a ţenami je důleţitým 

nástrojem pro vymezení toho, co je ve skutečnosti přijatelné, avšak sama o sobě 

k prosazení rovnosti mezi muţi a ţenami nestačí. Ať je sebelépe propracovaná, je zde 

riziko, ţe bude bezzubá. Ţádná legislativa totiţ nemůţe zajistit skutečné prosazení 

principu rovnosti mezi muţi a ţenami v praktickém ţivotě (rovnost de facto). 

Významným limitem zákonného zákazu diskriminace je také schopnost regulovat pouze 

chování jednotlivců navenek, nikoli však jejich vnitřní postoje a názory.  

Limity antidiskriminačních právních předpisů lze spatřovat v tom, ţe se mohou 

obrátit proti těm, které mají chránit. A to tak, ţe např. zaměstnavatelé přijímají 

racionální opatření, aby minimalizovali účinek předpisů. Jako příklad můţe poslouţit 

stanovení poţadavku stejné odměny za stejnou práci. Pokud z jakéhokoli důvodu (např. 

protoţe musejí pečovat o děti a starat se o domácnost) mají ţeny niţší marginální 

produkt neţ muţi, budou zaměstnavatelé nuceni zaplatit zaměstnankyně více, neţ je 

jejich hodnota na trhu, to můţe činit zaměstnavatele obecně neochotnými přijímat ţeny; 

a ačkoli tato neochota můţe vystavit zaměstnavatele ţalobě za diskriminaci, takové 

ţaloby jsou řídké, protoţe očekávané náhrady jsou velmi malé. Dalším aspektem je, ţe 

některé dodatečné náklady, přímé i nepřímé, které antidiskriminační předpisy uvalují na 

zaměstnavatele, budou pravděpodobně přesunuty na spotřebitele ve formě vyšších cen, 
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a ţeny - spotřebitelky budou poškozeny spolu s muţi - spotřebiteli. Různorodost zájmů 

ţen, v kombinaci s finanční a altruistickou nezávislostí mezi muţi a ţenami, činí stále 

více nejistým, ţe ţeny budou čistým příjemcem výhod z antidiskriminační legislativy.
63

 

Výše uvedené nabádá k opatrnosti při přijímání antidiskriminační legislativy a odrazuje 

od přehnaného optimismu, ţe se jejím schválením vše vyřeší. Její obsah je potřeba 

důkladně promyslet z hlediska moţných neţádoucích důsledků a přijmout opatření, aby 

jim bylo zabráněno. Pokud se ukáţe, ţe legislativa na vyřešení určitých problémů 

nestačí, je nezbytné hledat jiné prostředky k jejich potírání. 

 

Jinou otázkou je také ústavní zákaz diskriminace a jeho působnost. Uplatňuje se 

pouze ve vztahu stát-občan nebo také ve vztahu občan-občan? Bezesporu ovlivňují 

ústavněprávní normy právní vztahy mezi státem a občanem formou subjektivních práv 

vůči moci zákonodárné, výkonné a soudní. Je ovšem zřejmé, ţe ústavněprávní normy 

mají určitý vliv i na vztahy mezi občany, obzvlášť je tento vliv zřejmý v případě práv 

vůči moci soudní v soukromoprávních věcech. Tato práva mimo jiné zahrnují nárok, ţe 

obsah jejich rozhodnutí by neměl porušit ústavní práva. Toto implikuje určitý vliv 

ústavněprávních norem na normy práva soukromého, a tudíţ i na vztahy mezi občany.  

Lze teoreticky rozlišit tři výklady horizontálního účinku ústavních práv: nepřímý, přímý 

a zprostředkovaný právy vůči státu.  

Dle teorie nepřímého horizontálního účinku ústavní práva ovlivňují výklad práva 

soukromého jako objektivní principy. Předpokládá se, ţe tento vliv bude realizován 

především konkretizací obecných ustanovení soukromého práva, ale můţe být 

aplikován při interpretaci jakékoli soukromoprávní normy a ve zvláštních případech 

ospravedlnit rozhodnutí proti doslovnému znění zákona. Podle teorie přímého 

horizontálního účinku objektivní principy neovlivňují vztahy mezi občany jen vlivem 

na interpretaci soukromoprávních norem, ale subjektivní soukromá práva jednotlivce 

z nich přímo vyplývají. Dle třetí teorie je vliv na vztahy mezi občany důsledkem 

vázanosti státu ústavními právy ve smyslu subjektivních veřejných práv. Kaţdá z těchto 

teorií zdůrazňuje některé aspekty sloţitých právních vztahů typických pro případy 

horizontálního účinku.
64

  

                                                           
63 Posner, R. A. Economic Analysis of Law – 6th ed. New York: Aspen Publishers, 2002, s. 351, 352. 
64

 Alexy, R. A Theory of Constitutional Rights. Oxford: Oxford University Press, 2002, s. 351-358. 



32 
 

Vertikální účinek základních práv je zřejmý a všeobecně uznávaný. Je ovšem 

potřeba ústavnímu zákazu diskriminace přiznat také horizontální účinek, jinak by to 

totiţ znamenalo nemoţnost působení základních práv v soukromoprávních vztazích. To 

ale neznamená, ţe pouhým ústavním zákazem je problém diskriminace, alespoň  

z legislativního hlediska, vyřešen. Právě naopak, takové ustanovení má spíše 

proklamativní charakter a počítá s další úpravou v právních předpisech, oběti 

diskriminace se totiţ bez definování pojmů spojených s diskriminací a určení 

konkrétních právních nástrojů mohou jen těţko bránit diskriminaci a domáhat svých 

práv. 

 

 

3.2   Osvěta 

Jak vyplývá z výše uvedeného, nezbytnou součástí prosazování rovnosti je 

zvyšování povědomí, poskytování informací a vzdělávání v této problematice. 

„Informační kampaně a vzdělávací programy na všech úrovních jsou pro změnu 

převaţujících sociálních stereotypů, které jsou v české kultuře silně přítomné, naprosto 

nezbytné.“
65

 Ačkoli jiţ v současné době existují (i kdyţ omezené) prostředky, jak se 

diskriminaci bránit, často k tomu chybí nejen odvaha, ale také právě dostatek informací. 

Lidé si nejsou jisti, zda konkrétní jednání je diskriminací či nikoli, nebo jaké způsoby 

obrany je moţné pouţít. Jak uvádí v rozhovoru k Evropskému roku rovných příleţitostí 

pro všechny eurokomisař V. Špidla: „Lidé by si měli být více vědomi svého práva na 

rovné zacházení a ţivot bez diskriminace. Mělo by se zvyšovat povědomí o výhodách 

spravedlivé a soudrţné společnosti, kde všichni máme stejné příleţitosti bez ohledu na 

pohlaví […].“
66

 V tomto smyslu by velmi pomohlo přijetí antidiskriminačního zákona, 

který přesně definuje, co je to diskriminace, a vymezí pojmy spojené s diskriminací. 

V současné době se bohuţel často jako diskriminační označuje kaţdé nespravedlivé 

jednání, které sice můţe být nezákonné, ale s diskriminací nemá nic společného. 

Jako zcela přiléhavé i na dnešní dobu se jeví slova T. G. Masaryka: „Stopuji od 

mnohých let tak zvanou ţenskou otázku a její problémy, ale tolik předsudků a hloupého 
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povídání jak o této otázce sotva se najde při jiných problémech.“
67

 Jako obrázek úrovně 

znalostí a názorů ohledně prosazování rovných příleţitostí můţe poslouţit diskuse, která 

proběhla v Parlamentu ČR při schvalování návrhu antidiskriminačního zákona, a to jak 

při projednávání prvního návrhu antidiskriminačního zákona v letech 2005 a 2006, 

který byl zamítnut Senátem, tak při diskusi ohledně současného návrhu 

antidiskriminačního zákona, jeţ je v legislativním procesu od roku 2007 a byl vrácen 

Prezidentem republiky zpět Poslanecké sněmovně. Z argumentů, jeţ zazněly na kaţdé 

schůzi jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu
68

, kdyţ byly oba návrhy 

antidiskriminačního zákona projednávány, a v neposlední řadě z doprovodného 

usnesení Senátu přijatého současně s vyslovením souhlasu s druhým návrhem 

antidiskriminačního zákona a ze stanoviska Prezidenta republiky při vrácení zákona 

Poslanecké sněmovně je nepochybné, ţe šíření informací, vzdělávání apod. jsou v  naší 

společnosti skutečně nezbytné, pokud chceme zásadu nediskriminace začít váţně 

prosazovat. 

 

Významný vliv na mínění lidí mají také média. „Jsou pouţívána jako rozhodující 

zdroj standardů a nápodobných modelů.“
69

 Bohuţel prostřednictvím médií dochází 

spíše k prohlubování předsudků a stereotypních představ. Ţeny se téměř neobjevují ve 

zprávách či na titulních stránkách novin, v reklamních spotech mají převáţně roli matek 

a hospodyněk, jen velmi výjimečně mají roli odbornice či jinak výše společensky 

situované ţeny.
70

 

 

Určitý význam nelze také upřít pouţívání genderově senzitivního jazyka, coţ je 

jazyk citlivě zohledňující oba rody. Jeho pouţívání se „můţe zdát malicherné, ale je 

nutné si uvědomit, ţe v jazyce myslíme. Jazyk, který pouţíváme, vyjadřuje status 

quo.“
71

 Muţské názvy osob, které zahrnují také osoby ţenského pohlaví, se u nás běţně 

pouţívají v mluveném i psaném projevu. Naopak např. v němčině, ale i v jiných 

jazycích bylo pouţívání těchto maskulin dávno odhaleno jako způsob slovní 
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diskriminace ţeny a jejich uţívání v dokumentech určených veřejnosti je upraveno 

zákony a dbá se o to, aby důleţité tiskoviny obsahovaly rodové varianty názvů osob.
72

 

 

 

3.3   Pozitivní opatření  

Pozitivní opatření (nebo také pozitivní akci, vyrovnávací opatření, afirmativní akci) 

lze obecně popsat jako úmyslné zvýhodnění určité skupiny lidí. Přičemţ toto 

zvýhodnění můţe mít různou podobu. Cílem pozitivních opatření bývá zvýšit rozsah 

účasti znevýhodněných nebo nedostatečně zastoupených skupin na společenském, 

politickém či ekonomickém ţivotě. Jsou tak kompenzovány nespravedlnosti, kterým 

musejí lidé čelit kvůli předsudečným představám a stereotypům, jeţ o nich ve 

společnosti panují. Cíle vyrovnávacích opatření sahají od zajišťování konkrétní nápravy 

vůči jednotlivcům po obecnější cíl zvýšení účasti určitých skupin. Díky pozitivním 

opatřením jsou jednotliví příslušníci znevýhodněné skupiny aktivně upřednostňováni 

před ostatními, ta se tak sice dostávají do rozporu s formální rovností, lze je ale 

ospravedlnit materiálním pojetím rovnosti. Vzniká zde ovšem otázka, za jakých 

podmínek lze příslušníky určité skupiny upřednostnit před jinými. Lze tak činit zcela 

automaticky, bez bliţšího zkoumání, nebo lze dát přednost jedinci z podreprezentované 

skupiny jen v případě, ţe je stejně nebo téměř stejně vhodný jako jiný kandidát?  

 

Potřeba pozitivních opatření vyplývá z faktu, ţe k odstranění některých forem 

diskriminace nestačí jen zrušení jakékoliv diskriminace tím, ţe se rigidně nebude brát 

zřetel na pohlaví, ale naopak je potřeba dočasné převrácení forem původně praktikované 

diskriminace. Nelze popírat, ţe takovýto přístup působí obavy všem těm, kteří byli 

vychováni v liberálních tradicích.
73

 „Pozitivní diskriminace se však nepovaţuje za 

porušení principu rovnosti ani za porušení Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace ţen, pokud je takové opatření časově ohraničené, směřuje-li k dosaţení 

odpovídající rovnováhy a představuje-li pomocnou ruku při odstranění negativní 

diskriminace de facto.“
74

 Přesto se v zemích střední a východní Evropy lze setkat 
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s různými pohledy na pozitivní akci. Ústavy Litvy a Bulharska obsahují výslovný zákaz 

poskytování jakýchkoli výhod zaloţených na různých uvedených základech, tedy i na 

základě pohlaví. Naopak maďarská ústava jde za pouhé zakázání diskriminace a 

stanoví, ţe stát musí zavést rovná práva pro všechny „prostřednictvím opatření, která 

vytvářejí rovné příleţitosti pro všechny“. Toto můţe být povaţováno za nařízení pro stát 

k přijímání pozitivních akcí, které budou skutečně zlepšovat pozici znevýhodněných 

skupin vůči ostatním ve společnosti. Polský Ústavní soud vyslovil názor ohledně 

genderové rovnosti, který zaloţil princip, ţe odchylky od rovného zacházení jsou 

legitimní pouze v případě, ţe mohou být ospravedlněny snahou o dosaţení skutečné 

společenské rovnosti mezi muţi a ţenami. Jedná se o výslovné vyjádření principu 

afirmativní akce: „pokud je v sociální realitě pravidlem, ţe ţeny mají slabší pozici, je 

moţné ústavně ospravedlnit přijetí pravidel, která udělují ţenám určité výhody, neboť 

se jedná o nástroj vedoucí k de facto rovnosti ţen“. Soud šel ještě o krok dál, kdyţ 

vyslovil, ţe pokud jsou sociální a biologické rozdíly mezi muţi a ţenami zvláště 

výrazné, přijetí takových „kompenzačních výhod“ je povinností zákonodárce.
75

 

 

K výše nastíněné otázce, kdy a za jakých podmínek lze dát jedinci 

z podreprezentované skupiny přednost před jiným kandidátem existuje bohatá 

judikatura Evropského soudního dvora. V případu Kalanke
76

 ESD vyslovil, ţe národní 

pravidlo, které stanoví, ţe ţeny mají automaticky přednost při obsazování pracovních 

míst, pokud muţi a ţeny kandidující na stejné místo mají stejnou kvalifikaci a pokud je 

v  obsazovaném oboru jejich účast výrazně nízká, jde nad rámec podpory rovných 

příleţitostí a je diskriminací na základě pohlaví. Soud konstatoval, ţe vnitrostátní 

pravidlo, které upřednostňuje ţenské kandidáty před muţskými, je v souladu s 

komunitárním právem jen v případě, ţe umoţňuje individuální posouzení kaţdého 

případu tak, ţe přednost přiznaná ţenám můţe být prohlášena za neplatnou, pokud 

důvody specifické pro jednotlivé muţské uchazeče mohou nachýlit rovnováhu v jeho 

prospěch. 
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V případu Marschall
77

 ESD odkázal na rozhodnutí v případě Kalanke, ale doplnil jej 

o výrok, ţe v kaţdém jednotlivém případě musí být muţskému kandidátovi, který je 

stejně kvalifikovaný jako kandidátka-ţena, poskytnuta záruka, ţe jeho kandidatura bude 

předmětem objektivního hodnocení, do kterého budou zahrnuta všechna kritéria 

specifická pro kandidáta, a bude potlačena přednost udělovaná ţenským kandidátkám, 

pokud jedno nebo více z těchto kritérií převáţí ve prospěch muţského kandidáta, ovšem 

jen pokud taková kriteria nejsou vůči ţenským kandidátkám diskriminační. Ve věci 

Abrahamsson
78

 ESD ještě upřesnil, ţe národní právní předpisy, které automaticky 

zaručují přednost uchazečům náleţejícím k podreprezentovanému pohlaví za 

předpokladu, ţe jsou dostatečně kvalifikováni, s jedinou podmínkou, ţe rozdíl mezi 

zásluhami uchazečů obou pohlaví není tak velký, aby vedl k porušení poţadavku 

objektivity při jmenování, jsou v rozporu s komunitárním právem. Výsledkem zde totiţ 

je, ţe výběr uchazeče mezi těmi, kteří jsou dostatečně kvalifikováni, je nakonec zaloţen 

na příslušnosti k podreprezentovanému pohlaví, a to i tehdy, kdy jsou zásluhy takto 

vybraného uchazeče menší neţ zásluhy příslušníka opačného pohlaví. Kandidatury tedy 

musejí být předmětem objektivního posouzení beroucího v úvahu zvláštní osobní situaci 

všech uchazečů. Soud také vyslovil rozpor komunitárního práva a národních právních 

předpisů, které se aplikují pouze na řízení k obsazení předem stanoveného počtu míst 

nebo na místa zřízená jako součást zvláštního programu konkrétní vyšší vzdělávací 

instituce, jeţ umoţňuje pouţívání opatření pozitivní diskriminace. Samo omezení 

působnosti opatření pozitivní diskriminace tohoto druhu totiţ nemůţe změnit jeho 

absolutní a nepřiměřenou povahu. Přičemţ odpověď na otázku, zda jsou národní právní 

normy upravující pozitivní diskriminaci při jmenování na vysokoškolská místa v 

souladu s komunitárním právem, nemůţe záviset na úrovni obsazovaného místa. 

 

Pozitivní opatření lze rozdělit na:   

1) opatření vedoucí k závazným výsledkům, 

2) podpůrná opatření a pobídky na podporu rovnosti mezi ţenami a muţi a  

3) opatření, z nichţ vyplývají postupy (povinné nebo dobrovolné). 
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Ad 1) Tato jsou nejtvrdší ze všech pozitivních opatření. Při neexistenci legitimního 

důvodu by se mohlo jednat o diskriminaci zaměřenou proti druhému pohlaví. Výsledků 

se dosahuje tak, ţe se dává přednost kandidátovi z podreprezentovaného pohlaví. 

Rozdíly jsou však v tom, jak automatická, povinná nebo zaručená je tato přednost a jaké 

jsou na uchazeče kladeny poţadavky, zda musí splnit jen určité minimální nebo stejné 

poţadavky jako jiný uchazeč. 

Jejich soulad s právy zaručenými ústavou a s mezinárodními závazky je obtíţný 

právní problém. V případě Marschall (viz výše) ESD stanovil poţadavek, ţe v kaţdém 

jednotlivém případě musí být provedeno objektivní posouzení stejně kvalifikovaných 

uchazečů. 

Ad 2) Do této kategorie spadá většina pozitivních opatření, která se v současné době 

provádějí. Jejich hlavním účelem je dát podreprezentovanému pohlaví příleţitost a/nebo 

mu poskytnout kvalifikaci, aby jeho příslušníci mohli soutěţit s druhým pohlavím za 

rovných podmínek. Patří sem podněcování zájemců z řad podreprezentovaného pohlaví, 

vyhrazení odborného výcviku jen jednomu pohlaví, finanční pobídky, systém 

přidělování veřejných zakázek apod. 

Ad 3) Zde se jedná zejména o akční plány, které často zahrnují opatření, z nichţ 

vyplývají povinné postupy a stanovení úkolů. Přijímají je i vlády jednotlivých zemí jako 

závazek k prosazování rovnosti a při jejich provádění často významně pomáhají 

nevládní organizace a sociální partneři.
79

 

 

 

3.4   Kvóty 

Jedním z významných druhů pozitivních opatření jsou kvóty. Konkrétně znamená 

kvótování vyhrazení percentuálně stanoveného podílu pro určitou skupinu. Nejčastěji se 

kvóty uplatňují při prosazování rovného zastoupení ţen v oblasti rozhodování, zavedení 

systému kvót se totiţ jeví jako nejefektivnější a systémově nejméně nákladné opatření 

na podporu rovnosti ţen a muţů v oblasti politické reprezentace a rozhodovacích 

funkcí. Obecně je za kritické minimum povaţována hranice 30% - 40%, jen nad tímto 
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minimem je daná skupina schopna účinně prosazovat své zájmy.
80

 Pokud je zastoupení 

určité skupiny pod touto kritickou hranicí, není sto naplňovat své potřeby. 

V minulých letech se projevovala neochota zavádět do právních řádů jakékoli kvóty.  

Ve Francii byly v roce 1982 za protiústavní prohlášeny kvóty na kandidátních listinách 

pro místní volby. V Itálii byly kvóty pro kandidátní listiny pro místní volby pouţity 

v letech 1993 aţ 1995, poté však byly prohlášeny za protiústavní. Ve skandinávských 

zemích byl jasný odpor proti jakýmkoli změnám ústavy v otázkách rovné účasti. Dnes 

ovšem například v Belgii podle zákona z 24. května 1994 nesmí být na volební listině 

více neţ dvě třetiny kandidátů stejného pohlaví. Ve Francii zákon upravující rovný 

přístup ţen a muţů k voleným funkcím a volitelným místům stanoví, ţe rozdíl mezi 

počtem ţen a počtem muţů na kaţdé kandidátní listině nesmí být větší neţ jedna.  

Koncem roku 1994 byla jmenována první švédská vláda se stejným zastoupením 

ministrů obou pohlaví. Ve Švédsku je nyní součástí politického prostředí, ţe všechny 

vlády jsou sloţeny z 50% ţen a 50% muţů. V Norsku a Finsku není pravděpodobné, ţe 

by byla lehce akceptovatelná vláda s niţším počtem ţen neţ 40%.
81

 „Všeobecně lze 

konstatovat, ţe ve všech zemích, v nichţ se ţeny v politice viditelně prosadily, k tomu 

došlo v důsledku kvótování. Platí to i pro Skandinávské země.“
82

 Kvóty přes jejich 

prokazatelnou efektivitu naráţejí na poměrně silný odpor, bývají kritizovány podobně 

jako pozitivní akce obecně. Je pravdou, ţe jsou kvóty v rozporu s rovností v jejím 

formálním smyslu, ale jsou zcela legitimním nástrojem, pokud jde o dosaţení faktické 

rovnosti. Pro jejich ospravedlnění platí stejné argumenty jako pro ospravedlnění celého 

systému pozitivních akcí. 

Jakmile je dosaţeno rovného zastoupení obou pohlaví, je cíl kvót naplněn a jejich 

další trvání nemá opodstatnění. Proto jsou kvóty uţ z principu opatřením pouze 

dočasným. Např. v Dánsku vedlo zavedení stranických kvót k tomu, ţe tam dnes 

v parlamentu zasedá kolem 38 % ţen, a tak bylo pouţívání kvót nedávno zrušeno.
83

 

Za druh pozitivního opatření ve prospěch ţen je moţné povaţovat také změnu 

volebního systému z většinového na systém poměrného zastoupení, politologické 

výzkumy totiţ ukázaly, ţe tam, kde působí systémy poměrného zastoupení, je pro ţeny 
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v praxi snazší dosáhnout v politických orgánech většího zastoupení. Jiným účinným 

opatřením posilujícím rovnováhu v zastoupení na politickém rozhodování obou pohlaví 

by bylo také zajištění, aby finance z veřejných rozpočtů byly dány jen těm politickým 

stranám, které mají na svých kandidátních listinách určitou rovnováhu mezi pohlavími.  

 Kvóty je ale moţné vyuţít i v jiných oblastech neţ je podíl na politické reprezentaci 

a na rozhodování. Skandinávské země ve snaze o zvýšení participace muţů na 

rodičovské dovolené zavedly tzv. otcovskou kvótu. Jedná se o opatření, kdy je část 

rodičovské dovolené vyhrazena pouze otci, pokud ji otec nevyuţije, ztrácí rodina nárok 

na tuto část placeného volna. Takto je otcovská dovolená vyuţívána ve Švédsku, 

Norsku a na Islandu.
84

 Zvýšení participace otců na rodičovské dovolené má totiţ 

příznivý vliv na znevýhodněnou pozici ţen na trhu práce. Zaměstnavatelé jiţ nemohou 

počítat s tím, ţe pokud zaměstnají ţenu, odejde jim na rodičovskou dovolenou nebo 

bude doma s nemocnými dětmi. Ovšem k vyšší účasti muţů na rodičovské péči, včetně 

aktivního podílu na rodičovské dovolené, je potřeba nejen „otcovských kvót“, ale také 

rovnost v odměňování muţů a ţen. Pokud totiţ ţeny vydělávají méně neţ muţi, je 

zřejmé, ţe to budou především muţi, kteří zůstanou na trhu práce, aby finančně 

zabezpečili rodinu, a ţeny odejdou na rodičovskou dovolenou. 

 

 

3.5   Negativa pozitivních opatření 

Pozitivní opatření jsou přes svou nespornou efektivitu spojeny s určitými 

nevýhodami. Jednak mohou svým adresátům také ublíţit. Na jedince, kteří z nich 

profitují, můţe být totiţ pohlíţeno negativně, tím mohou pozitivní opatření poškodit 

nejlepší jedince určité skupiny, kteří by byli schopni se prosadit i bez něj a mohou tak 

být částečně znehodnoceny jimi dosaţené výsledky. 

Jinou nevýhodou této strategie je její zaměření na kompenzování nerovnosti ţen a 

muţů a ne na změnu základních příčin diskriminace, se kterou se setkávají. Jejím cílem 

není ani změna či ovlivňování struktur ve společnosti, jak je tomu v případě např. 

genderového mainstreamingu.
85
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3.6   Gender mainstreaming 

Gender mainstreaming, pro nějţ dosud nebyl přijat adekvátní český název, je 

metoda prosazování rovnosti pohlaví, která je zaloţena na tom, ţe v rozhodovacím 

procesu se jako nedílná součást rozhodování vţdy hodnotí a berou v úvahu kromě 

jiných kritérií téţ pozitivní a negativní dopady daného rozhodnutí na muţe a na ţeny. 

Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je tedy nutné vyhodnotit dopad tohoto rozhodnutí 

na muţe a ţeny, jedná se o tzv. genderovou analýzu. Je-li zjištěno, ţe jedno z pohlaví 

bude negativně ovlivněno, musí ten, kdo rozhodnutí přijímá, podniknout kroky k tomu, 

aby škodlivé účinky příslušného rozhodnutí odstranil nebo alespoň minimalizoval.  

Metoda gender mainstreamingu se začala v Evropě více vyuţívat na počátku 90. let 

20. století. Od roku 1994 se tato metoda prosazuje ve Švédsku, ale sama myšlenka 

gender mainstreamingu byla vyslovena na kongresu v Nairobi jiţ v roce 1985. 

V evropském měřítku je v této oblasti důleţitým mezníkem Amsterodamská smlouva 

z r. 1997, která „zařazuje rovnost muţů a ţen mezi základní principy Společenství  a 

začleňuje tento aspekt do koncipování všech oblastí komunitárních politik.“
86

 

Genderový mainstreaming se prosadil jako jedno z povinných hledisek v kaţdém 

rozhodovacím procesu, ve kterém se řeší problémy společnosti. Ti, kdo se podílejí na 

vytváření jednotlivých dílčích politik, musejí současně zodpovídat za podporu 

genderové rovnosti. Strategická rozhodnutí, která se mohou zdát na první pohled 

genderově neutrální, mohou při podrobnějším zkoumání vykazovat rozdílné dopady na 

ţeny a muţe. Důvodem je skutečnost, ţe v ţivotě ţen a muţů existují v mnoha 

oblastech podstatné rozdíly, tyto rozdíly mohou být způsobeny zdánlivě neutrálními 

opatřeními, která mají ovšem rozdílné dopady na ţeny a na muţe a mohou existující 

nerovnosti ještě prohlubovat. Provádění genderového mainstreamingu je dlouhodobý 

proces, je nutné zanalyzovat existující stav rovnosti ţen a muţů a vytvořit statistiky dle 

pohlaví, přičemţ jeho hlavním smyslem a cílem je odhalení a změna stereotypních 

postojů a tradičních názorů ve společnosti a dosaţení trvalých změn společenských 

struktur.
87
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S gender mainstreamingem úzce souvisí genderové rozpočtování. Jedná se o přístup 

k veřejným rozpočtům, ve kterém jde o spravedlivější přerozdělování finančních 

prostředků z hlediska rovného přístupu ţen a muţů k čerpání finančních zdrojů. Za 

průkopníky v genderovém rozpočtování jsou povaţovány Austrálie a Jihoafrická 

republika. Vůbec první genderový rozpočet, takzvaný „Women’s Budget“, byl 

vypracován federální vládou Austrálie v roce 1984. 

Provádět genderové rozpočtování neznamená vytvářet oddělené rozpočty pro muţe 

a pro ţeny, ani není jeho smyslem dosaţení nějakého konkrétního podílu výdajů 

zaměřených na tu kterou genderovou skupinu; jde při něm o zhodnocení rozpočtů 

z hlediska genderu, které by mělo napomoci k vytváření a prosazování rovných 

příleţitostí. Genderové rozpočtování by mělo být prováděno na všech úrovních 

veřejných rozpočtů. Příznivé dopady jeho provádění se mohou projevit různě, ať uţ 

odezvou občanů – voličů, ekonomickým růstem, nebo příznivějším demografickým 

vývojem. Analýzy také dokazují, ţe rozpočet sestavený podle principů genderové 

rovnosti zvyšuje produktivitu a hrubý domácí produkt.
88

 

 

 

3.7   Institucionální zabezpečení 

„Bez institucionální struktury, která efektivně zajišťuje nezbytné koncepční, 

výkonné a kontrolní funkce, jsou sebelepší právní normy a  úmysly málo účinné.“89 

Genderovou rovnost není moţné prosazovat bez odpovídajícího institucionálního 

zabezpečení a bez personálního obsazení, které je náleţitě vzděláno a disponuje 

příslušnými pravomocemi. Je proto nutné vytvořit struktury a ustavit orgány, jeţ budou 

schopny efektivně prosazovat politiku rovnosti. Ţádný univerzální recept na vytvoření 

takovýchto struktur a jejich článků ovšem neexistuje. 

Současná institucionální struktura v ČR je bohuţel velmi nevyhovující. Nejen ţe 

není dosud ustaven centrální orgán pro prosazování a monitorování rovného zacházení 

se všemi osobami bez ohledu na pohlaví, ale ani stávající orgány působící na tomto poli 
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nejsou dostatečně finančně a personálně vybaveny, o svěření náleţitých pravomocí 

nemluvě.90 

V dnešní době se prosazováním genderové rovnosti zabývají následující orgány. 

Koordinací vnitrostátní politiky prosazování rovnosti muţů a ţen bylo pověřeno  

Ministerstvo práce a sociálních věcí. Za tímto účelem zde bylo zřízeno Oddělení pro 

rovné příleţitosti muţů a ţen. Za oblast prosazování lidských práv je zodpovědný úřad 

ministra pro lidská práva a menšiny. Usnesením vlády bylo dále všem resortům uloţeno 

zřídit od 1. 1. 2002 jedno pracovní místo nejméně na poloviční úvazek pro 

zaměstnance/kyni, který/á by se v rámci tohoto úvazku plně věnoval/a agendě rovných 

příleţitostí pro muţe a ţeny.  

Jako stálý poradní orgán vlády v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod 

byla zřízena Rada vlády pro lidská práva. Ta zřídila Výbor pro odstranění všech forem 

diskriminace ţen. Zřejmě nejviditelnějším článkem stávajícího institucionálního 

mechanismu je potom Rada vlády pro rovné příleţitosti muţů a ţen, která ale nemá 

ţádné výkonné či kontrolní pravomoci. Vládě můţe pouze dávat doporučení, nikoli ale 

předkládat závazné návrhy. 

Dále na poli ochrany osob před diskriminací v oblasti pracovního práva působí 

Úřady práce jako orgány státní správy zabezpečující státní politiku zaměstnanosti a 

spolu s nimi Oblastní inspektoráty práce, které vykonávají inspekce na pracovištích a 

případně mohou zaměstnavatele za porušování pracovněprávních předpisů 

sankcionovat.
91

 

Stávající nesystematické a roztříštěné institucionální zajištění jen ukazuje, ţe 

rovnost pohlaví skutečně není v České republice povaţována za prioritu, ale naopak za 

problematiku zcela okrajovou, kdy je plněno jen to nejnutnější, co je nařízeno shora, 

tedy zejména z EU. K účinnému prosazování rovnosti pohlaví je nutné se touto 

problematikou soustavně zabývat, jasně stanovit povinnosti a úkoly konkrétních 

subjektů, učinit je za jejich plnění odpovědnými a vybavit je adekvátními materiálními a 

personálními zdroji. 
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3.8   Nevládní organizace a odbory 

Významnou úlohu v prosazování rovnosti ţen a muţů mají bezesporu nevládní 

organizace. Mohou vykonávat širokou škálu nejrůznějších aktivit na podporu zásady 

nediskriminace, a to jednak ve vztahu k jednotlivcům - posílení sebedůvěry ţen, jejich 

podpora v rozhodování, poskytování poradenství a v neposlední řadě pomoc při 

soudních řízeních, tak vůči společnosti jako celku – zvyšováním právního vědomí, 

sledováním realizace zákonů v praxi a upozorňováním na její nedostatky, ale také 

vznášením tzv. „test case“, coţ je strategické předkládání věcí soudům;
92

 jedná se o 

soudní případy, které za přispění silné publicity osvědčují, zda právo a příslušné soudní 

mechanismy slouţí skutečně a efektivně k ochraně občanských práv.  

Velmi důleţitou úlohu hrají spolu s nevládními organizacemi také odbory, jako 

zástupci zaměstnanců a aktéři kolektivního vyjednávání mají v oblasti ochrany před 

diskriminací na základě pohlaví významné postavení. Jejich úlohou je zejména aktivní 

pomoc zaměstnancům, kteří se cítí být diskriminováni, či diskriminací ohroţeni.  

Projednávají jejich podněty a stíţnosti. Ideálně by měly odbory upozorňovat 

zaměstnavatele na porušení individuálního práva zaměstnance a působit k řádnému a 

neprodlenému uspořádání těchto práv a vztahů. 
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IV. KAPITOLA 

 

OCHRANA OBĚTÍ DISKRIMINACE 

 

 

 

4.1   Role soudů 

Pokud určitá osoba byla nebo se alespoň cítí diskriminována, můţe se obrátit na 

soud, aby v její věci rozhodl. Soudy mají ovšem pouze omezené prostředky k řešení 

těchto sporů a navíc nemusí být takové řešení pro diskriminovanou osobu vţdy 

nejvýhodnější a nejefektivnější, nehledě na nákladnost soudního řízení a jeho nejistý 

výsledek. Diskriminovaná osoba má dle návrhu antidiskriminačního zákona právo se u 

soudu ţalobou domáhat:   

„(1) Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení 

nebo k diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména 

domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky 

diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání nápravy podle odstavce 1, zejména 

proto, ţe byla v důsledku diskriminace ve značné míře sníţena dobrá pověst nebo 

důstojnost osoby nebo její váţnost ve společnosti, má téţ právo na náhradu nemajetkové 

újmy v penězích. 

(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závaţnosti vzniklé 

újmy a k okolnostem, za nichţ k porušení práva došlo.“
93

 

Tato koncepce je identická s ustanovením § 13 občanského zákoníku
94

, který 

upravuje obecně ochranu osobnosti, a podle nějţ se v současné době při vedení 

diskriminačních sporů postupuje. Přesto je speciální zákonné ustanovení 

zaručující soudní ochranu pro případy porušení práva nebýt diskriminován potřebné. 

Ochrana osobnosti a ochrana osob před diskriminací mají sice mnoho společného, 

zejména pokud jde o otázku zásahu do lidské důstojnosti, ale nelze je ztotoţnit, pouţití 
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ustanovení o ochraně osobnosti v diskriminačních sporech je spíše z nouze ctnost a 

rozhodně se jedná o řešení oklikou, které je vzhledem k neexistenci ustanovení na 

ochranu před diskriminací nutné. Domoci se soudní ochrany je tak pro 

diskriminovaného zbytečně sloţité a namáhavé. 

Hlavním principem odškodnění za diskriminaci je peněţní kompenzace. Cílem je, 

aby se oběť dostala do pozice, ve které by byla, kdyby k diskriminaci nedošlo. K 

odstranění případných vzniklých následků můţe dojít např. doplacením rozdílu ve 

mzdě, přiměřené zadostiučinění obvykle spočívá v omluvě a s ohledem na konkrétní 

případ a jeho závaţnost je moţné také finanční odškodnění.  

Kompenzační funkce náhrady škody je zřejmá, otázkou však zůstává, zda by neměla 

plnit také funkci preventivní. K takovému odrazujícímu účinku je ovšem nezbytné 

přiznání dostatečně vysoké peněţní náhrady, k čemuţ se české soudy zatím zdráhají 

přistoupit. Pokud soudy v ČR zaloţí povinnost zaplatit náhradu nemajetkové újmy 

v penězích, bývá zpravidla přiznaná částka velmi nízká a o preventivním účinku 

nemůţe být řeč. Problémem je ustanovení, které platí v případě ochrany osobnosti a 

navrhuje se i v antidiskriminačním zákoně, a to ţe k přiznání náhrady nemajetkové 

újmy v penězích je potřeba, aby byla „ve značné míře sníţena dobrá pověst nebo 

důstojnost osoby nebo její váţnost ve společnosti“, toto ustanovení je soudy vykládáno 

tak, ţe peněţní náhrada je přiznána jen v případě skutečně velmi závaţného zásahu do 

práv osob. Novinkou v našem právním řádu by byl § 2687 odst. 1 návrhu občanského 

zákoníku, který říká, ţe „Kromě náhrady, k níţ je škůdce jinak povinen, vznikne 

poškozením právo na její přiměřené zvýšení, byla-li újma způsobena úmyslně, zvláště s 

pouţitím lsti, pohrůţky, zneuţitím závislosti poškozeného na škůdci nebo autority 

škůdce, diskriminací poškozeného z důvodu pohlaví, zdravotního stavu, etnického 

původu, víry nebo obdobných závaţných důvodů.“ Toto ustanovení by přineslo 

významnou změnu do pojetí náhrady škody, díky němu by totiţ vznikl prostor pro 

uplatnění nejen kompenzační, ale také preventivní funkce náhrady škody, která by byla 

velmi ţádoucí. 

Zásadní význam a nezbytnost kompenzace způsobené škody nelze zpochybnit, ale 

její úloha můţe být zcela naplněna jen, pokud je přiznaná peněţní náhrada dostatečně 

vysoká a pokud je kombinována také s jinými druhy zásahů, jako jsou pozitivní 
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povinnosti. Lze si tak vedle kompenzace představit další opatření jako je soudní příkaz 

k určitému jednání, event. jeho zákaz, nebo případné trestní sankce či správní pokuty.  

V ČR zatím soudy řešily velmi málo diskriminačních případů. Důvodů můţe být 

několik. Jednak od řešení sporů soudní cestou odrazují vysoké náklady soudního řízení. 

Je potřeba zdůraznit, ţe řešením není ani poskytnutí bezplatné právní pomoci a 

bezplatného právního zastoupení, protoţe v případě neúspěchu ve sporu je stále náhrada 

nákladů protistrany na oběti diskriminace. Dále to můţe být celková atmosféra ve 

společnosti, kdy se oběť obává stigmatizace a nepochopení její situace. A v neposlední 

řadě i těch málo případů, které se před soudy dostaly, ukazují na nepochopení 

diskriminační problematiky ze strany soudců, podané ţaloby často nejsou úspěšné, coţ 

vzbuzuje oprávněný pocit, ţe domáhat se svých práv nemá smysl. 

 

 

4.2   Mediace 

Velmi vhodným se v citlivé otázce diskriminačních sporů jeví jejich řešení 

prostřednictvím mediace, popř. také konciliace. Její podstatou je prostřednictvím ve 

věci nezainteresované třetí osoby - mediátora přivést strany sporu za pomoci speciálních 

komunikačních technik k dohodě, která bude pro všechny zúčastněné přijatelná, a 

kterou budou do budoucna respektovat. Mediátor můţe např. nabídnout nestranné 

posouzení věci, navrhovat řešení, odstraňovat překáţky v komunikaci, zprostředkovat 

výměnu informací mezi stranami apod. Rozdílem mezi mediací a konciliací, která je 

však někdy vnímána jako pouhá varianta mediace, je větší formálnost konciliace. 

Konciliátor je právnicky vzdělaný a prostřednictvím právních rad se snaţí o narovnání 

ohroţených nebo porušených právních vztahů mezi stranami sporu.
95

 

Mezi hlavní výhody mediace v porovnání se soudním sporem patří rychlost, 

účinnost a finanční nenákladnost. Za její nevýhodu je moţno povaţovat případnou 

malou motivaci druhé strany k aktivní účasti na mediačním procesu, coţ vyplývá z 

principu dobrovolnosti, na kterém je mediace zaloţena.
96

 Velkou sluţbu můţe mediace 

poskytnout v případě diskriminace v pracovněprávních vztazích. Existuje totiţ silný 
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zájem na udrţení dobrých a korektních vztahů na pracovišti, které v případě soudního 

sporu mohou být s velkou pravděpodobností nenávratně narušeny, a následkem můţe 

být opuštění zaměstnání ze strany oběti diskriminace. Mediace by naopak mohla vést 

k pochopení problému oběma stranami a jeho uspokojivému řešení pro všechny při 

zachování vzájemného vztahu. Nezanedbatelný je také potenciální výchovný a 

preventivní vliv na diskriminujícího. 

V současné době není bohuţel v našem právním řádu mediace, přes její nespornou 

uţitečnost, blíţe upravena, nejedná se ale o institut neznámý, s prováděním mediace 

počítá např. občanský soudní řád a pro trestněprávní oblast je mediace upravena v 

zákoně o probační a mediační sluţbě (257/2000 Sb.). Existuje jiţ ale návrh zákona o 

mediaci v netrestních věcech, jehoţ přijetí by mělo pomoci zkvalitnit sluţby 

poskytované mediátory a vytvořit podmínky pro jejich úspěšné působení. Tento návrh 

stanoví poţadavky na mediátory a jako pozitivní je třeba hodnotit poměrně benevolentní 

přístup k jejich kvalifikaci, poţaduje se totiţ pouze vyšší odborné nebo vysokoškolské 

vzdělání, absolvování kurzu a sloţení zkoušky mediátora. Důvodová zpráva k tomuto 

zákonu hovoří o jeho nevhodnosti v případech, kdy jde mimo jiné o spory týkající se 

základních lidských práv nebo o spory s nárokem na odškodnění. Diskriminační spory 

lze zařadit právě mezi tento druh sporů, přesto je ale pro ně řešení prostřednictvím 

mediace velmi vhodné a ţádoucí. Je to dáno jiţ výše zmíněným zájmem na zachování 

vztahu mezi stranami sporu a také pravděpodobným výchovným účinkem na 

diskriminující stranu, která se jiţ v budoucnu zřejmě nebude v rámci mediace 

projednaného diskriminačního jednání dále dopouštět. 

 

 

4.3   Právní pomoc 

Obětem diskriminace je nezbytné poskytnout bezplatnou právní pomoc k uplatnění 

jejich práv v případech, kdy si to nemohou samy dovolit. Jinak by proti svým často lépe 

finančně situovaným protějškům nemusely uspět jen proto, ţe si nemohou dovolit 

najmout advokáta. Nestačí ovšem jen poskytnutí právní pomoci při sepisování podání 

návrhu na zahájení řízení, je také nezbytná pomoc při samotném řízení před soudem. 

Návrh antidiskriminačního zákona počítá s poskytováním „metodické pomoci obětem 
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diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace“
97

 ze strany 

veřejného ochránce práv, čímţ je jeho úloha omezena na pouhou pomoc při sepsání 

podání k soudu. Toto je naprosto nedostatečné a nezbývá, neţ se spolehnout, ţe 

kompletní právní pomoc budou obětem diskriminace poskytovat nadále a z vlastní 

iniciativy nevládní organice nebo jiné soukromé subjekty (např. advokátní kanceláře).  

Úloha nevládních organizací při ochraně obětí diskriminace je zásadní. Jsou to právě 

ony, kdo prostřednictvím poskytovaných sluţeb zajišťují a podporují vznášení ţalob u 

soudu. Návrh antidiskriminačního zákona tak také počítá s jejich účastí na poskytování 

informací a pomoci při sepisování podání osobám domáhajícím se ochrany před 

diskriminací. Původní návrh antidiskriminačního zákona jim ovšem přiznával, 

v případě, ţe by mohla být diskriminačním zásahem dotčena práva neurčitého počtu 

osob, právo poţadovat u soudu upuštění od diskriminace a odstranění následků 

diskriminačního zásahu. Taková moţnost nevládních organizací obracet se přímo svým 

jménem na soud se jeví jako velmi vhodná a účelná a její případný návrat do 

antidiskriminačního zákona by byl skutečně pozitivní. Je zde ovšem na druhou stranu 

významný limit vyplývající z fungování nevládního sektoru v České republice obecně. 

Taková sdruţení jsou totiţ závislá na finančních příspěvcích státu nebo svých členů. 

Vzhledem k u nás typicky malé členské základně organizací působících v nevládním 

sektoru je zřejmé, ţe jejich existence odvisí od poměrně nejistého poskytnutí dotací 

nebo grantů ať uţ z veřejných nebo soukromých zdrojů, dostávají se tak často do 

existenčních potíţí a není zaručena kontinuita jejich fungování, potaţmo ani 

poskytování pomoci obětem diskriminace. Dalším problémem s tímto úzce souvisejícím 

je, ţe pouţití finančních prostředků získaných z dotací a grantů je obvykle přísně 

vázáno a nelze je pouţít na soudní poplatky. Povinnost platit soudní poplatky tak pro 

neziskové organizace znamená překáţku v přístupu k soudu a je potřeba zváţit, jak tuto 

bariéru odstranit, nejlépe zřejmě osvobozením takových organizací od povinnosti 

soudní poplatky hradit. 
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 § 13 návrhu antidiskriminačního zákona. 
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4.4   Role orgánů ombudsmanského typu 

Mnoho členských států EU ustavilo národní orgán nebo orgány na podporu rovného 

zacházení se všemi osobami. Jimi poskytovaná pomoc můţe mít mnoho podob, některé 

orgány poskytují právní poradenství a pomoc při uplatnění případu u soudu, zatímco 

jiné mohou poskytnout názor nebo doporučení ohledně předloţené stíţnosti. Jejich 

názory obvykle nejsou vůči stranám závazné, mají ovšem sílu přesvědčivosti a 

v případě, ţe názory nebo doporučení nejsou dodrţována, oběť můţe následně podat 

ţalobu k soudu, je tomu tak např. v Rakousku, Nizozemí, Dánsku, Finsku, Lotyšsku 

nebo Slovinsku. Naopak ale v Irsku, Maďarsku nebo Litvě názory těchto orgánů 

závazné jsou. Irská Equality Authority můţe na základě šetření vydat zprávu, která 

vyjasňuje chování, vůči kterému stíţnost směřovala a určuje kroky, které by měly být 

učiněny, aby nedošlo k další diskriminaci. Přičemţ nedodrţení této zprávy po dobu pěti 

let po jejím vydání je trestným činem. Equality Authority je také oprávněna poţadovat  

během tohoto pětiletého období vydání soudního příkazu, aby bylo zabráněno dalšímu 

porušení nebo neplnění zprávy. V některých členských státech mají tyto orgány také 

pravomoc ukládat sankce v případech, kdy byla shledána diskriminace. Většina těchto 

orgánů můţe rovněţ zařídit mediaci nebo konciliaci mezi stranami, a také mohou 

hodnotit a komentovat legislativní návrhy a reformy stávajících zákonů.
 98

 

V ČR by měl dle návrhu antidiskriminačního zákona obdobnou funkci plnit veřejný 

ochránce práv. Svěření kompetencí v oblasti ochrany před diskriminací právě jeho 

kanceláři bylo rozhodnutím spíše politickým, neboť zřízení zcela nového úřadu by bylo 

jen obtíţně průchodné. Dle současné právní úpravy veřejný ochránce práv „působí k 

ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí […], pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakoţ i před 

jejich nečinností […]“.
99

 Přijetím antidiskriminačního zákona by se mu dostalo 

kompetence vstupovat i do soukromoprávních vztahů, coţ není koncepčně nejšťastnější 

řešení. Přestoţe i v zahraničí jsou problematikou rovného zacházení pověřeny orgány 

obdobné, jako je veřejný ochránce práv v ČR, jedná se vţdy o orgány specializované 

právě na tuto agendu, nikoli o úřady mající primárně zcela odlišný úkol, jako se s tím 

počítá u nás. Uspokojujícím kompromisem by snad mohlo být svěření agendy 
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 European Commission. Equality and non-discrimination - Annual report 2006. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2006, s. 21-28. 
99

 § 1 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv. 
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prosazování rovnosti a boje s diskriminací relativně samostatnému oddělení v rámci 

úřadu veřejného ochránce práv, při odpovídajícím personálním a materiálním zajištění 

by pak mohl svěřené funkce zřejmě bez obtíţí plnit. 

Úkolem veřejného ochránce práv při přispívání k prosazování práva na rovné 

zacházení se všemi osobami by dle zatím nepřijatého antidiskriminačního zákona mělo 

být „poskytování metodické pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na 

zahájení řízení z důvodů diskriminace, provádění výzkumů, zveřejňování zpráv a 

vydávání doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťování výměny 

dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty.“
100

 Je na zváţení, zda by 

nebylo vhodné jednak rozšířit jeho působnost na provádění, nebo alespoň 

zprostředkování mediace, ale také přiznat jeho názorům a doporučením závaznost. 

Veřejný ochránce práv by totiţ byl, pokud jde o ochranu osob před diskriminací, 

v podstatě bezmocný. Na základě podnětu by sice provedl šetření, ale výsledkem by 

vlastně bylo, v případě shledání zkoumaného jednání diskriminačním, jen doporučení 

obrátit se na soud. Nelze spoléhat, ţe by tento nedostatek napravila jen autorita a 

váţnost, jaké se veřejný ochránce práv v naší společnosti těší. 

 

 

4.5   Přesunutí důkazního břemene 

Velmi důleţitá je směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případě 

diskriminace na základě pohlaví. Tato směrnice upravuje přesun důkazního břemene ze 

ţalobce na ţalovaného ve sporech týkajících se diskriminace. K její implementaci došlo 

přijetím § 133a odst. 1 občanského soudního řádu
101

, který stanoví: „Skutečnosti tvrzené 

o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, náboţenství, víry, světového názoru, zdravotního 

postiţení, věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, 

pokud v řízení nevyšel najevo opak.“ Jde o lex specialis ovládající dokazování ve 

sporech na ochranu před diskriminací. Na toto ustanovení je třeba pohlíţet ve světle 

nálezu ÚS sp. zn. Pl. ÚS 37/04 (č. 419/2006 Sb.). Ústavní soud v tomto nálezu odmítl 

tvrzenou protiústavnost napadeného ustanovení občanského soudního řádu (jednalo se o 

§ 133a odst. 2 o. s. ř., tento nález je ovšem aplikovatelný také na § 133a odst. 1 o. s. ř.). 
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Specifická úprava dokazování dle § 133a o. s. ř. je výjimkou z obecného principu, ţe 

kaţdý účastník nese důkazní břemeno ve vztahu ke skutečnostem, které tvrdí,
102

 a „do 

určité míry zvýhodňuje stranu ţalující na úkor strany ţalované. Přenesení důkazního 

břemene na stranu ţalovanou však není ani úplné ani automatické.“
103

 K přesunu 

důkazního břemene totiţ dojde, pouze pokud byly ţalobcem uvedeny skutečnosti, ze 

kterých lze dovodit, ţe k diskriminaci došlo; jedná se o tzv. prima facie diskriminaci, 

tedy na první pohled. Pokud tak ţalobce tyto skutečnosti uvede, je na ţalovaném, aby 

prokázal, ţe k diskriminaci z jeho strany nedošlo. Dále Ústavní soud ve výše citovaném 

nálezu uvádí, ţe ţalobce musí také tvrdit, ţe znevýhodňující zacházení bylo motivováno 

diskriminací na základě nedovoleného důvodu. Tuto motivaci ovšem prokazovat 

nemusí, neboť je předpokládána, je ale prostřednictvím dokazování vyvratitelná. 

Ústavní soud také upozornil, ţe „podmínka, ţe strana ţalující soudu předloţí 

skutečnosti nasvědčující, ţe došlo k diskriminaci, není ve stávajícím znění ustanovení § 

133a o. s. ř. dostatečně transparentně vyjádřena“, a ţe toto ustanovení vyţaduje 

„takovou interpretaci, která je téměř hraničním případem, kdy je ještě moţno výkladem 

zákonného textu dospět k závěru, ţe právě v důsledku tohoto výkladu lze napadené 

ustanovení povaţovat za ústavně konformní.“
104

 

Tato právní úprava vychází ze situace, ţe k některým důkazům má přístup pouze 

ţalovaná strana – jsou to důkazy o skutečně vyplácených odměnách ostatních 

zaměstnanců, o úvahách, jimiţ je zaměstnavatel veden při odměňování zaměstnanců, o 

náplni práce porovnávaných zaměstnanců a další. Proto zakládá ustanovení § 133a o. s. 

ř. vyvratitelnou právní domněnku diskriminace, takţe pokud nechce být ţalovaný 

zaměstnavatel odsouzen pro diskriminaci, musí důkazy, jeţ má ve své dispozici, 

předloţit, aby se, v případě ţe se diskriminačního jednání nedopustil, obvinění 

z diskriminace úspěšně zprostil.
105

 

Na případu Čaušević
106

 rozhodovaném Obvodním soudem pro Prahu 7 lze ilustrovat 

nepochopení přenosu důkazního břemene, přestoţe se soud odvolává na výše uvedený 

nález Ústavního soudu. Soud v odůvodnění rozsudku na str. 25 uvádí, ţe „je to vţdy 
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ţalobce, kdo je především povinen prokázat rozdílné zacházení na základě zakázaného 

důvodu“. Tímto je ovšem vráceno celé důkazní břemeno zpět na ţalobce; ţalobce totiţ 

má v těchto sporech jen povinnost předloţit soudu skutečnosti nasvědčující tomu, ţe 

došlo k diskriminačnímu jednání. Toto stačí k tomu, aby si soud učinil závěr, ţe 

k diskriminaci došlo, coţ samozřejmě můţe být vyvráceno důkazy předloţenými 

stranou ţalovanou. Otázkou je, zda soud měl jeho citovaným výrokem také na mysli, ţe 

je nutné, aby ţalobce prokázal rovněţ motivaci ţalované strany, tedy ţe pohlaví 

ţalobkyně bylo důvodem diskriminace. Toto samozřejmě, jak vyplývá z výše 

uvedeného nálezu ÚS, není moţné, neboť „prokázat motivaci ţalované strany je 

z povahy věci vyloučeno“.
107
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ZÁVĚR 

 

Postavení ţeny ve společnosti spolu s dosaţeným stupněm jejího faktického 

zrovnoprávnění je významným indikátorem celkové civilizační vyspělosti dané země, 

politické kultury a dosaţené kvality ţivota. Demokracie je neúplná a nedokonalá, 

jestliţe je polovina lidstva mimo vliv, zdroje a lidskou důstojnost. Přestoţe velké 

mnoţství práce je teprve v počáteční fázi a musí toho být k dosaţení rovnosti mezi muţi 

a ţenami ještě mnoho vykonáno, bylo jiţ dosaţeno v posledních desetiletích 

významných změn. Tou zásadní je zakotvení alespoň formální rovnosti ţen a muţů před 

zákonem, coţ je nezbytným základem k dosaţení dalšího cíle, a to rovnosti faktické. 

Nyní tedy máme před sebou náročnou cestu zkoumání a odstraňování skrytých 

kulturních a institucionálních bariér. Je nutné zásadně změnit atmosféru ve společnosti a 

postoje veřejnosti. Je potřeba si uvědomit, ţe kaţdý jsme nějaký a kaţdá jsme nějaká, a 

to nijak nesouvisí s tím, zda jsme muţ či ţena. V ideálním případě by mělo být na 

člověka pohlíţeno jako na jedinečnou bytost s jedinečnými vlastnostmi a schopnostmi, 

nikoli podmíněnými jeho pohlavím. I dnes se v  literatuře často setkáváme s názory, ţe 

ţeny ve veřejných funkcích působí vyrovnaněji, dovádějí své úkoly aţ do konečného 

vyřešení, zachovávají klid při sporných rozhodováních, lépe dokáţí jednat s ostatními 

partnery. Tyto vlastnosti ovšem nelze povaţovat za typicky ţenské. Všechny ţeny 

zdaleka nemají tyto vlastnosti a zároveň je nelze upřít mnoha muţům. Naopak zase 

charakteristiky povaţované za typicky muţské je moţné přiznat mnoha ţenám. Je 

nezbytné vymazat z našich myslí takové předsudky. 

 

Také úroveň právní ochrany obětí diskriminace v ČR je v současné době velmi 

slabá. K výraznějšímu zlepšení by mohlo dojít po přijetí antidiskriminačního zákona. 

Okolnosti jeho schvalování taktéţ vypovídají mnohé o postojích veřejnosti 

k prosazování rovnosti mezi muţi a ţenami. Názor, ţe ČR nikoho nediskriminuje, ale 

kdyţ uţ to ten „Brusel“ musí mít, tak tu minimalistickou verzi antidiskriminačního 

zákona schválíme, je smutný, přičemţ jedním z hlavních argumentů pro jeho přijetí je 

hrozba uloţení vysoké pokuty za neimplementaci evropských směrnic.  Současná 

ústavně zaručená rovnost a jen dílčí antidiskriminační ustanovení v několika málo 

zákonech nemohou zaručit efektivní ochranu obětí diskriminace a prosazení rovnosti. 
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Samozřejmě existuje také mezinárodní a evropská právní úprava zásady 

nediskriminace, ovšem těţiště je, tak jako ve všech členských státech EU, vţdy třeba 

hledat v úpravě národní. Antidiskriminační zákon totiţ konečně zavede horizontální 

působení práva na rovné zacházení a zákazu diskriminace ve všech vztazích, na které se 

bude vztahovat. Jeho dalším nesporným přínosem bude definice diskriminace a pojmů 

s ní souvisejících, určení instituce, která se bude zabývat rovným zacházením, a 

v neposlední řadě zaloţení práva na soudní ochranu před diskriminací. 

 

Díky aktivitě mnoha vysoce motivovaných osob a neziskových organizací, rostoucí 

angaţovanosti státu a vlivu západních zemí je nepochybné, ţe úroveň ochrany osob a 

prosazování faktické rovnosti se bude zlepšovat a povědomí o její potřebnosti poroste, 

přestoţe je to běh na dlouhou trať. 
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SEX DISCRIMINATION AND THE LIMITS OF LAW 

  

 The thesis deals with sex discrimination from a theoretical point of view, it does not 

offer simple answers, but tries to bring proposals to improve current inconvenient estate 

of treatment of men and women, which can’t be considered to be equal. Generally 

equality is one of the basic values in society, but it is difficult and is failed to fulfill this 

principle. The main reason is that people follow prejudices and can’t get over them. 

Formal equality of men and women before the law was reached, but factual inequalities 

persist. That is why a special effort is justifiable and essential to enforce equal 

treatment. Level of achieved equality indicates progressivism of a country and standard 

of living generally. If, in case of women, more than half of a population is out of 

impact, sources and human dignity, democracy is not perfect and faultless. Therefore it 

is necessary to find and eradicate the latent barriers, change people’s attitude and get the 

prejudices out of their minds. 

 The thesis consists of four main chapters. First chapter concerns terms equality and 

discrimination and shows their uncertainty, describes various conceptions of equality 

and direct and indirect discrimination. Second chapter explains necessity of 

enforcement of equal treatment with men and women. The chapter is focused on equal 

treatment in employment and political representation, sexual harassment as 

discrimination and the economic effects of sex discrimination. Third chapter makes 

suggestions how to foreclose the sex discrimination, analyses limits of law, education, 

affirmative action, gender mainstreaming and exigency of establishing responsible 

institutions. Fourth chapter offers ways to protect victims of discrimination through 

courts, mediation and ombudsman and explains necessity of legal aid and shifting the 

burden of proof. 
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