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Úvod 

 

Tato diplomová práce se věnuje analýze problematiky rovného zacházení 

a zákazu diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Toto téma jsem si 

vybral zejména kvůli jeho mimořádné společenské důležitosti, jeho současné 

aktuálnosti a samozřejmě i z důvodu mého zájmu o obor pracovního práva 

a antidiskriminační tématiku, kterou jsem se také zabýval v rámci výběrového předmětu 

Pracovní právo v aplikační praxi. 

 

Problematika rovného zacházení a zákazu diskriminace se začala v České 

republice (na rozdíl od západních zemí) rozvíjet až mnohem později, zejména po 

připojení našeho státu k Evropské unii. Důsledkem vstupu České republiky do Evropské 

unie vyvstala nutnost harmonizovat české vnitrostátní právo s požadavky primárního 

a sekundárního evropského práva, které se rovnému zacházení intenzivně věnuje.  

 

Cílem této diplomové práce je rozebrat téma rovného zacházení a zákazu 

diskriminace v kontextu mezinárodněprávní a vnitrostátní právní úpravy. Sekundárním 

cílem této práce je přiblížit problematiku diskriminace nejen odborné, ale také širší 

veřejnosti. 

 

V úvodní kapitole této diplomové práce se pokusím o vymezení a vysvětlení 

pojmů a definic rovného zacházení, diskriminace a jejích jednotlivých forem. V druhé 

kapitole se zaměřím na nejvýznamnější prameny mezinárodního práva vztahující se 

k rovnému zacházení a zákazu diskriminace, a to zejména na mezinárodní smlouvy 

(pakty, úmluvy, dohody, charty) a další dokumenty, které byly přijaty v rámci 

Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Třetí 

kapitola se zabývá předpisy evropského práva, které se věnují rovnému zacházení 

a zákazu diskriminace. Zároveň s nimi uvedu související judikaturu Evropského 

soudního dvora. V rámci této kapitoly se nejprve zaměřím na primární právo a rozeberu 

jednotlivé články a body smluv, které se antidiskriminační tematice věnují. Ve sféře 

sekundárního práva rozeberu nejdůležitější směrnice upravující právo na rovné 

příležitosti, tedy okruh užší, jenž se vztahuje pouze na přístup k zaměstnání. Dále se 
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zaměřím na směrnice, které se dotýkají práva na rovné zacházení, které již pokrývají 

celou oblast pracovních podmínek zaměstnanců. V závěru kapitoly se budu věnovat 

směrnicím upravujícím právo na rovné odměňování, které je s tématem rovného 

zacházení velmi úzce spjato. K jednotlivým předpisům se budu snažit uvést a rozebrat 

stěžejní judikaturu Evropského soudního dvora, která logicky, a s citlivým přístupem, 

Evropské právo vykládá a dotváří. Ve čtvrté kapitole se budu zabývat právním řádem 

České republiky, a to předpisům, které se věnují principu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. Zejména platné pracovněprávní legislativě, antidiskriminačnímu zákonu 

a souvisejícím předpisům. V krátkosti pak uvedu i některé příklady z rozhodovací praxe 

českých soudů. 

 

V Závěru práce se budu snažit o zhodnocení, zejména současné vnitrostátní 

právní úpravy České republiky, která se týká rovného zacházení a zákazu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích, jejich uplatnění v praxi a úvahu de lege ferenda. 



 - 8 - 

1. Vymezení pojmů rovného zacházení a diskriminace 

 

 Snaha vymezit stručnou, jasnou a všeobjímající definici pojmů „rovné 

zacházení“ a „diskriminace“ není jednoduchá záležitost. Zdá se, že k téměř každé 

pozitivní definici vyvstávají otázky, jejichž zodpovězení může vyvolávat neustále 

otázky nové, nebo dokonce popírat definici samotnou… Pokusím se tyto pojmy 

vystihnout tak, aby postihovaly především základní myšlenky, principy a ideje, které se 

za dobu svého vývoje rozvinuly do takové podoby, v jaké je chápeme dnes. 

 

 V úvodní části této kapitoly se budu zabývat pojmy rovného zacházení 

a rovnosti tak, jak jsou uvedeny mezinárodněprávních a lidskoprávních dokumentech. 

Dále považuji za důležité poukázat na rovnost ve formálním a materiálním ohledu. 

Následující úsek věnuji diskriminaci, její formulaci nejen v právním slova smyslu 

a uvedením jejích druhů a forem. V závěrečné části poskytnu prostor pro shrnutí. 

 

1.1 Rovné zacházení, Rovnost 

 

 Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 již ve svém samotném úvodu 

stanoví, že „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní v důstojnosti i právech“, dále 

uvádí, že „Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez 

jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 

postavení“. 

 

 Vnímáme-li tedy rovnost z hlediska lidských práv, bývá princip rovnosti spojen 

především s právem na vzdělání, zdravotní péči, politické participace a reprezentace, 

distribuce sociálních dávek, daňového zatížení, ale i přístupu k soudu či veřejným 

podporám.1  

                                                 
1 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z., (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 
s. 7. 
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 Bereme-li ovšem v úvahu fakt, že každý člověk je od okamžiku svého narození 

svébytná nezaměnitelná individualita s různými intelektuálními, morálně-volními 

vlastnostmi, schopnostmi atd., pak se pojem rovnosti jako takové nutně relativizuje.  

 

 Rovností ve formálním smyslu rozumíme rovnost de iure – rovné postavení 

před zákonem, aniž by bylo zohledněno sociální, národnostní či jiné postavení každého 

jedince. Rovností jako takovou (de facto) se tedy nezabývá. Z praxe lze uvést například 

§ 315 zákoníku práce2, jenž stanoví, že „Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem 

potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode 

dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo 

přiměřeně jej upravit.“ Tato tříměsíční prekluzivní lhůta platí pro všechny jednotlivce 

stejně a po jejím uplynutí se již daného práva nelze u soudu s úspěchem domoci.  

 

 Rovnost v materiálním smyslu se již zabývá rovností de facto. Cílem zde není 

pouze zákonná rovnost, ale především rovnost reálná, která bere v úvahu skutečnou 

situaci jednotlivce, jeho vzdělání, schopnosti, možnosti a především skutečný dopad 

na první pohled nestranného a abstraktního pravidla.3 Jednotliví jedinci nemůžou mít 

ve všech případech naprosto totožné postavení, ať už to vyplývá z jejich původu 

etnického či třídního, nebo důvodů jiných, výše uvedených. 

 

1.2 Diskriminace 

 

Pohledem do slovníku cizích slov4 zjistíme, že pojem "diskriminace" pochází 

z latinského “discriminare“, jenž znamená “rozlišovat“, “rozdělovat“, “dělat rozdíl“. 

Tento termín nemá sám o sobě žádný negativní význam. Každý člověk vědomě či 

nevědomě provozuje rozlišování, v průběhu svého každodenního života. Otázkou je 

stanovení legitimní hranice, či limitů, ve kterých jde (popřípadě ještě jde) o rozlišování 

ospravedlnitelné, přípustné, nebo rozlišování nepřípustné, které ospravedlnit nelze. 

Není překvapením, že tato hranice není, a již ze své podstaty nemůže být přesně 

                                                 
2 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.  
3 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z., (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 
s.17. 
4 www.slovnik.cz 
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a rigidně stanovena, ale posunuje se a proměňuje v závislosti s měnícím se 

společenským konsensem. 

 

1.2.1  Formy diskriminace  

 

 Formy diskriminace vyjadřují, jakým způsobem dochází k rozlišování, 

vylučování, zvýhodňování nebo omezování určité osoby, nebo skupiny osob, na úkor 

jiných. Nejvýznamnější je rozlišování diskriminace negativní a pozitivní. 

 

1.2.1.1    Diskriminace negativní 

 

Negativní diskriminace je společensky zásadně nepřijatelné chování, které je 

postaveno na nerovném zacházení, které je objektivně neodůvodněné, nebo toto 

zdůvodnění není přiměřené. Toto však neplatí, pokud z povahy pracovní činnosti 

vyplývá, že použitý diskriminační důvod je podstatný a rozhodující požadavek 

pro výkon práce, kterou má zaměstnanec vykonávat.  

 

Prvním z typů negativní diskriminace je diskriminace přímá, kterou ustanovení 

§ 4 odst. 5 zákona o zaměstnanosti5 definuje jako „[…] jednání, kdy je, bylo nebo by 

bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou 

osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s 

jinou osobou ve srovnatelné situaci“. Tato se vyznačuje takovým jednáním, opatřením, 

opomenutím, které má nejčastěji původ v  diskriminačních důvodech jako jsou pohlaví 

(včetně diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství), sexuální orientace, rasový 

nebo etnický původ, národnost, státní občanství, sociální původ, rod, jazyk, zdravotní 

stav, věk, náboženství či víra, majetek, manželský a rodinný stav nebo povinnosti k 

rodině, politické nebo jiné smýšlení, členství a činnost v politických stranách nebo 

politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů.  

 

Druhým z typů negativní diskriminace je diskriminace nepřímá, kterou opět 

výstižně definuje zákon o zaměstnanosti v ustanovení § 4 odst. 6 jako „[…] jednání, 

                                                 
5 Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
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kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje 

fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních 

důvodů“. Na rozdíl od diskriminace přímé je tato forma nepoměrně problematičtější 

a hůře rozpoznatelná, jelikož opatření mohou být na první pohled zjevně nestranná, 

nebo dokonce s právem ve vzájemném souladu. V praxi může jít o případ, kdy 

zaměstnavatel vyšle na dlouhodobé prohlubování kvalifikace zaměstnankyni 

s odůvodněním, že u něj pracuje už dlouhou dobu, navzdory tomu, že mohl vyslat 

zaměstnance, který u něj pracuje sice kratší dobu, ale vykazuje lepších pracovních 

výsledků. 

 

1.2.1.2     Diskriminace pozitivní  

 

Pozitivní diskriminace neboli afirmativní/pozitivní akce, je opakem negativní 

diskriminace a zahrnuje zacházení s jedinci takovým způsobem, který nezhoršuje jejich 

postavení, není namířeno proti nim, ani neomezuje jejich právní status. Jde o úmyslné 

zvýhodnění jedné určité skupiny osob na úkor jiné. Toto zvýhodnění má za účel 

vyrovnat existující nerovnost a odstranit neodůvodněné rozdíly s cílem přiblížit se 

stavu materiální rovnosti, nebo, což je spornější, aby byla rovnost zajištěna přímo. Mezi 

pozitivně diskriminační legislativní opatření se zařazují předpisy o zvláštních 

pracovních podmínkách žen a mladistvých, předpisy na ochranu osob se změněnou 

pracovní schopností a v neposlední řadě také předpisy upravující mateřskou 

a rodičovskou dovolenou.6 Charakteristickým rysem těchto opatření je dočasnost. 

 

 Zatímco zastánci pozitivní diskriminace většinou poukazují na potřebu 

začleňování menšin, sociální soudržnosti nebo nápravu předchozích či historických 

křivd s cílem dosáhnout zlepšení, její odpůrci argumentují tím, že jakmile se zvýhodní 

jedna skupina osob dojde k bezprecedentnímu omezení svobody ostatních.  

 

Příkladem je omezení zaměstnavatelů ve svobodě zaměstnat si kohokoliv si 

zaměstnat přejí a mnozí uchazeči o zaměstnání či studium budou znevýhodňováni jen 

na základě pohlaví, či rasy. Odpůrci poukazují i na to, že pokud stát institucionalizuje 

                                                 
6 Matyášek, P., Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, Právní fórum č. 3/2005, s. 89-97. 
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předpoklad, že daná menšina potřebuje podporu, pak jen umocňuje zavedené stereotypy 

a zbytečně prohlubuje příkopy mezi menšinou a zbytkem společnosti. Dále tvrdí, 

že pozitivní diskriminace je útok na hrdost příslušníka dané menšiny, který si svůj 

úspěch čestně a tvrdě zasloužil, jelikož zavádí u majority pochyby, zda si svůj úspěch 

vydobyl opravdu zaslouženě. Mimo to argumentují odpůrci tím, že pozitivní 

diskriminace snižuje motivaci příslušníka takto zvýhodněné menšiny – nač by 

investoval čas do sebezdokonalovaní a sebevzdělávání, když jednoduše stačí například 

preferovaná barva kůže.7 

 

K problematice pozitivní diskriminace lze konečně konstatovat, že ačkoli ne 

každý člen společnosti musí nutně na trhu stejnou měrou uspět, tak by měl být každý 

posuzován podle svých znalostí a kvalifikace a ne podle (mnohdy irelevantních) 

diskriminačních kritérií. 

 

1.2.1.3    Další formy diskriminace 

 

V literatuře se můžeme setkat i s dalšími formami a typy diskriminace, a to 

zejména diskriminaci formální, kdy je v objektivně srovnatelných situacích se 

subjektem pracovněprávního vztahu zacházeno rozdílně a diskriminaci materiální, kdy 

v objektivně nestejných situacích je se různými subjekty pracovněprávního vztahu 

zacházeno rovným způsobem. 

 

Do zcela zvláštní kategorie lze zařadit diskriminaci skrytou, příkladem je poměrně 

častý jev rozdělování povolání na typicky mužská a typicky ženská, což může souviset i 

s problematikou nerovného odměňování a diskriminaci zjevnou, jež úzce souvisí 

s formami diskriminace zmíněnými výše.   

 

Mezi formy diskriminace je možné zařadit také obtěžování, což je jednání, které 

je druhou fyzickou osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé 

                                                 
7 Block, W., Mulcahy, T., Pozitivní diskriminace: Institucionalizovaná nerovnost, Laissez Faire, březen 
2006, s. 1-2. 
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a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby, nebo 

k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí. 

 

Sexuální obtěžování se vyznačuje jakoukoliv formou nežádoucího ústního nebo 

jiného než ústního projevu sexuální povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení 

důstojnosti osoby, zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující, 

pokořující nebo urážející prostředí. 

 

Specifická skupina diskriminace: 

 

• pronásledování, k němuž dojde, pokud se s určitou osobou zachází nevýhodněji  

nebo se vystavuje nepříznivým důsledkům, jako reakce na její stížnost, podporu 

jiné stížnosti, podnětu apod., jejíž cílem bylo dovolat se ochrany před 

diskriminací 

• navádění k diskriminaci se dopustí ten, kdo druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo 

podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu 

• pokyn k diskriminaci, který udělí ta osoba, která zneužije podřízeného postavení 

druhého k diskriminaci třetí osoby8 

 

1.3  Shrnutí 

 

Zhodnotíme-li vztah rovného zacházení a diskriminace, pak je nutno s ohledem 

na výše uvedené definice konstatovat, že se tyto dva pojmy musí posuzovat ve 

vzájemném souladu. Lze tedy v tomto ohledu v zásadě souhlasit s názorem W. Kälina 

který tvrdí, že „pojmy diskriminace a rovnoprávnost se do značné míry překrývají“.9 

Pokud dochází k diskriminačnímu jednání, pak nutně dochází také k rozlišování 

a rozdílnému zacházení s jednotlivci nebo skupinou jednotlivců. Stavem, který 

hodnotíme jako rovné zacházení,  máme zpravidla na mysli stav nediskriminace. 

 

                                                 
8 www.diskriminace.cz. 
9 Kälin, W., Diskriminace cizinců a etnických menšin, Právník, 1999, str. 919. 
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2. Prameny mezinárodního práva vztahující se k rovnému 

zacházení a zákazu diskriminace 

 

V souvislosti s narůstajícími mezinárodními závazky České republiky vzrůstá 

význam mezinárodních smluv jako pramenů práva, pokud byly příslušným způsobem 

do českého práva transponovány. Ústava České republiky10 ve svém článku 10 stanoví, 

že „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž 

je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, a stanoví-li mezinárodní 

smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. Mezinárodní 

integrace, internacionalizace a globalizace ekonomických, sociálních a dalších vztahů 

posouvá nevyhnutelně do popředí nutnost efektivně vytvářet, rozvíjet a podporovat 

opatření v oblasti mezinárodní normotvorby. Prameny mezinárodního práva jsou velmi 

různorodé a odlišují se především právním charakterem dokumentů, ve kterých jsou 

obsaženy.11 Těm zvláště důležitým, které jsou spjaty s právním pořádkem České 

republiky, věnuji prostor právě v této kapitole.  

 

2.1 Organizace spojených národů 

 

 Organizace spojených národů (OSN) vznikla přijetím Charty Spojených národů 

na konferenci o poválečném uspořádání světa, která se konala v červnu 1945 v  San 

Franciscu. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění 

mezinárodní spolupráce. Stojí za povšimnutí, že již v preambuli Charty je vyslovena 

víra v základní lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a rovná práva 

mužů i žen. V článku 1 odst. 3 Charty se signatáři zavázali uskutečňovat mezinárodní 

spolupráci a podporovat a posilovat úctu k lidským právům a základním svobodám pro 

všechny bez rozdílu plemene, pohlaví, jazyka nebo náboženství. Tato ustanovení 

Charty OSN jsou nicméně velmi obecná, proto vzniklo v rámci OSN později mnoho 

významných dokumentů, z nichž jsou za nejvýznamnější obecně považovány:  

 

• Všeobecná deklarace lidských práv 

                                                 
10 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Barancová, H., Schronk, R., Pracovné právo. 1. vydání. Bratislava : IURA EDITION, 2000, s. 18. 
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• Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

• Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

• Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 

2.1.1 Všeobecná deklarace lidských práv 

 

 Dne 10. prosince 1948 schválilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, která představuje mezinárodně uznávaný kodex lidských práv.  

 

Deklarace zakotvuje dle svého článku 2 všechna práva a všechny svobody, bez 

jakéhokoli rozdílu rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

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

Z hlediska rovného zacházení je mimořádně důležitý článek 7, v němž je zakotvena 

rovnost všech před zákonem, právo všech na stejnou zákonnou ochranu bez jakéhokoli 

rozlišování a právo každého na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci. Článek 23 

odst. 2 zaručuje každému nárok na stejný plat za stejnou práci, bez jakéhokoli 

rozlišování. Ačkoli Všeobecná deklarace nemá právní závaznost, protože nejde 

o mezinárodní smlouvu, je všeobecně přijímána a respektována a stala se pro svou 

vysokou prestiž morální autoritou.  

 

2.1.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - ICCPR - byl Valným 

shromážděním přijat dne 16. prosince 1966. Pro tehdejší Československo vstoupil 

v platnost 23. března 1976. Zveřejněn ve Sbírce zákonů byl dne 10. května 1976 pod 

č. 120/1976 Sb. Jako součást právního řádu České republiky je platný dodnes. 

 

V článku 2 odst. 1 se každá smluvní strana Paktu zavázala respektovat a zajistit 

práva uznaná v Paktu všem jednotlivcům na svém území, bez jakéhokoli rozlišování 

podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. Článek 26 
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navíc stanovil rovnost všech před zákonem a právo na stejnou ochranu zákona bez 

jakékoli diskriminace. Zároveň stanovil povinnost zaručit zákonem všem osobám 

stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů, např. podle rasy, 

barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství a dalších. Na základě paktu byl Opčním 

protokolem zřízen Výbor pro lidská práva, na nějž se mohou jednotlivci obrátit se 

stížnostmi na porušení práv vyplývajících z článků paktu. 

 

2.1.3 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

 

 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - ICESCR - 

vstoupil v platnost dne 3. ledna 1976 na základě svého článku 27 a v Československu 

dne 23. března 1976. Zveřejněn byl spolu s Paktem o občanských a politických právech 

ve vyhlášce Ministerstva zahraničních věcí pod číslem 120/1976 Sb.  

 

Tento pakt obsahuje ustanovení o zákazu diskriminace a rovných právech mužů 

a žen (článek 2 a 3), právu na stejnou příležitost pro povyšování a rovné odměňování 

mužů a žen (článek 7) a v neposlední řadě i právo na zvláštní ochranu matek, dětí 

a mladistvých (článek 10). Smluvní strany paktu se zavázaly předkládat Hospodářské 

a sociální radě prostřednictvím generálního tajemníka OSN k posouzení zprávy 

o přijatých opatřeních a o pokroku dosaženém při dodržování práv v tomto paktu 

uznaných.  

 

2.1.4 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

 

 Dne 18. prosince 1979 byla v New Yorku sjednána Úmluva o odstranění všech 

forem diskriminace žen - CEDAW - ke které Československo přistoupilo svým 

podpisem v Kodani dne 17. července 1980. Publikována byla pod číslem 62/1987 Sb. 

 

 Smluvní strany se v tomto dokumentu zavázaly všemi vhodnými prostředky 

a bez prodlení provádět politiku odstranění diskriminace žen, kterou je v této úmluvě 

rozuměno „jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení provedené na základě 

pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo 
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uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti 

mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, 

kulturní, občanské nebo jiné oblasti“.   

 

Úmluva, mimo jiné, zakotvuje i závazek států zakotvit zásadu rovnoprávnosti 

mužů a žen ve svých ústavách a právních předpisech a legislativně zajišťovat praktické 

uskutečnění zásady zakazující veškerou diskriminaci žen. 

 

V pracovněprávním kontextu se jeví významným zejména článek 11, v němž se 

smluvní strany zavazují přijmout veškerá příslušná opatření k odstranění diskriminace 

žen v zaměstnání. Cíl je zajistit mužům a ženám na základě rovnoprávnosti stejná 

práva, a to zejména: 

 

- právo na práci 

- právo na stejné příležitosti v zaměstnání, včetně používání stejných kritérií 

výběru v zaměstnání 

- práva svobodné volby povolání a zaměstnání, právo na postup, zajištění místa  

- práva na stejnou odměnu, včetně výhod, a na stejné zacházení pokud jde o práci 

stejné hodnoty 

- práva na sociální zabezpečení, zejména v případech důchodu, nezaměstnanosti, 

nemoci, invalidity a stáří, jakož i práva na placenou dovolenou 

- práva na ochranu zdraví a na bezpečné pracovní podmínky včetně ochrany 

poslání ženy jako matky 

- zákaz propouštění z důvodů těhotenství nebo mateřské dovolené a diskriminace 

při propouštění z důvodů manželského stavu 

- k poskytování zvláštní ochrany těhotným ženám v těch druzích práce, které se 

ukázaly být pro ně škodlivé. 

 

Podle čl. 17 Úmluvy byl zřízen kontrolní mechanismus – Výbor pro odstranění 

diskriminace žen – jako orgán příslušný pro monitorování a posuzování úrovně 

naplňování ustanovení Úmluvy a dodržování závazků z Úmluvy vyplývajících. 
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Samotná kontrola se uskutečňuje prostřednictvím pravidelného předkládání zpráv 

smluvních stran o plnění Úmluvy a jejich hodnocení Výborem. 

 

Další významný krokem bylo přijetí Opčního protokolu k Mezinárodní 

úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. V něm členské země uznaly 

kompetenci Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen na přijímání stížnosti 

od individuálních osob nebo skupin, které byly diskriminovány. Protokol vešel 

v platnost v prosinci 2000, respektive v roce 2001 pro Českou republiku jeho ratifikací. 

 

Závěrem je nutno konstatovat, že Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen je souhrnným a komplexním dokumentem a má ve svém poli 

působnosti významný charakter. 

 

2.1.5 Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 

 Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace přijalo 

Valné shromáždění OSN dne 21. prosince 1965. Československá socialistická 

republika podepsala úmluvu dne 7. března 1966, ratifikační listina byla po vyjádření 

souhlasu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikaci 

prezidentem uložena dne 29. prosince 1966 u Generálního tajemníka OSN. Úmluva 

byla publikována ve Sbírce zákonů jako vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 

Československé socialistické republiky č. 95/1974 Sb. 

 

 Úmluva ve svém článku 1 definuje výraz rasová diskriminace jako „jakékoli 

rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, 

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

znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv 

a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní 

nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života“. 

 

Ve svých dalších článcích zavazuje Úmluva Českou republiku mj. k odstranění 

a zákazu rasové diskriminace v politické, hospodářské, sociální a kulturní oblasti. 
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Úmluva disponuje vlastním kontrolním mechanismem, kterým je Výbor 

pro odstranění rasové diskriminace. Výbor je orgán příslušný pro posuzování dosažené 

úrovně při naplňování Úmluvy. Samotná kontrola probíhá tak, že smluvní státy každé 

dva roky předkládají Výboru zprávy a Výbor pak tyto zprávy hodnotí. Po vyhodnocení 

předložených zpráv a jejich projednání se zástupci státu vydá Výbor tzv. závěrečná 

doporučení, která by smluvní státy, ve snaze zlepšit úroveň dodržování závazků 

vyplývajících z úmluvy, měly naplňovat.12 

 

2.1.6 Úmluva o právech dítěte 

 

 Úmluva o právech dítěte byla jednomyslně přijata Valným shromážděním 

Organizace spojených národů v listopadu 1989. V platnost vstoupila v září 1990. Česká 

a Slovenská Federativní republika podepsala Úmluvu hned první den její platnosti dne 

30. září 1990 a ratifikovala ji. Úmluva byla publikována ve Sbírce zákonů jako sdělení 

Federálního Ministerstva zahraničních věcí pod č. 104/1991 Sb. 

 

 Dítětem se v Úmluvě rozumí každá lidská bytost mladší osmnácti let, pokud 

podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti dosaženo dříve. Smluvní 

strany této úmluvy se zavázaly respektovat a zabezpečit práva stanovená Úmluvou 

každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí před všemi formami 

diskriminace. 

 

 Úmluva disponuje také vlastním kontrolním mechanismem, kterým je Výbor 

pro práva dítěte. Výbor je orgán příslušný pro posuzování dosažené úrovně 

implementace Úmluvy. Samotná kontrola probíhá pravidelným předkládáním zpráv 

smluvních států Výboru a hodnocením těchto zpráv Výborem. 

 

2.2 Mezinárodní organizace práce 

 

 Mezinárodní organizace práce je jednou z nejdůležitějších a největších 

mezinárodních organizací přidružených k Organizaci spojených národů. Založena byla 

                                                 
12 www.vlada.cz. 
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v červenci 1919 v rámci pařížské mírové konference a její ústava byla vtělena do 

Versailleské mírové smlouvy jako část XIII. V roce 1946 byla jako první ze 

specializovaných mezinárodních organizací přijata do systému OSN. 

 

 Mezinárodní organizace práce si vytkla mimo jiné za svůj úkol zlepšení 

životních a pracovních podmínek, rovné příležitosti, podporu sociální spravedlnosti a 

mezinárodně uznávaných lidských a pracovních práv. 

 

 Mezinárodní organizace práce za dobu své existence přijala celou řadu 

mezinárodních úmluv (konvencí) a doporučení, které se týkají zásadních otázek 

pracovního a sociálního zákonodárství. Mezi nejvýznamnější patří: 

 

• Úmluva č. 100/1951 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111/1958 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 105/1957 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 155/1981 o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

• Úmluva č. 111/1958 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 103/1952 o ochraně mateřství 

• Úmluva č. 171/1990 o noční práci 

• Úmluva č. 159/1983 o pracovní rekvalifikaci a zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením.13 

V rámci tématu této diplomové práce zaměřím svou pozornost na úmluvy vyjmenované 

v prvních dvou bodech. Úmluvu č. 100 a č. 111, které z hlediska tématu rovného 

zacházení považuji za zvláště významné. 

 

2.2.1 Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci 

stejné hodnoty 

 

Úmluva č. 100 byla přijata v Ženevě dne 29. června 1951 a publikována ve 

Sbírce zákonů jako Sdělení Federálního Ministerstva zahraničních věcí č. 450/1990 Sb. 

                                                 
13 Bělina, M. a kol. Pracovní právo. 3. doplněné a přepracované vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, s. 39 
(autorka kap. V. Štangová). 
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Tato úmluva vymezuje pojem odměny, kterou chápe nejen jako základní nebo 

minimální mzdu nebo plat, ale i jako jakékoliv vedlejší příjmy, vyplácené přímo nebo 

nepřímo, ať v hotovosti nebo v naturáliích, zaměstnavatelem pracovníku a plynoucí 

z pracovníkova zaměstnání.  

 

Každý členský stát se zavázal vnitrostátními předpisy zajišťovat uplatňování 

zásady stejného odměňování pro pracující muže a ženy za práci stejné hodnoty 

a rozdílná odměňování pracovníků, má být určeno takovým objektivním hodnocením 

práce, které se nebudou považovat za odporující zásadě stejného odměňování 

pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty. 

 

2.2.2 Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) 

 

 Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání byla přijata dne 25. června 

1958, pro tehdejší Československo vstoupila v platnost 21. ledna 1965 (publikována 

pod č. 465/1990 Sb.) 

 

 Každý členský stát, který se k této úmluvě připojil, se zavazuje činit opatření 

k odstranění diskriminace a zároveň provádět vnitrostátní politiku zaměřenou 

na prosazování rovnosti příležitostí a rovnosti zacházení v zaměstnání a povolání tak, 

aby byla odstraněna jakákoliv diskriminace v tomto směru. Pojem diskriminace 

Úmluva charakterizuje jako: 

 

a) jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na rase, barvě 

pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním nebo sociálním 

původu, které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí 

nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání; 

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

znemožnění nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání 

nebo povolání, které může být určeno zúčastněným členským státem po 

projednání s reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, 

pokud takové organizace existují, a s jinými příslušnými orgány. 
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Úmluva k dosažení jejího cíle vyjmenovává prostředky, mezi něž paří např. 

vydávání zákonů a podporu výchovných programů a provádění této politiky, zajištění 

prosazování rovných příležitostí při poradenství pro volbu povolání, odborném výcviku 

a zprostředkování práce. 

 

2.3 Rada Evropy 

  

 Rada Evropy jako první evropská politická organizace vznikla 5. května 1949 

podpisem zakládací listiny a Statutu Rady Evropy. Ke hlavním cílům Rady Evropy 

patří zejména ochrana lidských práv, parlamentní demokracie a právního státu, 

posilování vědomí evropské kulturní identity a mnohotvárnosti a podpora 

společenského a hospodářského rozvoje členských států. Rada Evropy přijímá 

protokoly, dohody a úmluvy, z nichž považuji za důležité zmínit: 

 

• Evropskou sociální chartu a Revidovanou Evropskou sociální chartu 

• Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod 

• Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin 

• Evropskou úmluvu o státním občanství 

• Evropskou úmluvu o právním postavení migrujících zaměstnanců 

 

Z dokumentů Rady Evropy se budu podrobněji zabývat  Evropskou sociální 

chartou a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, které 

považuji za nejvýznamnější. 

 

2.3.1 Evropská sociální charta 

 

 Evropská sociální charta byla přijata dne 18. října 1961 v Turínu a tehdejší 

Česká a Slovenská Federativní Republika připojila svůj podpis ve Štrasburku dne 27. 

května 1992. Ve Sbírce byla uveřejněna pod číslem 14/2000 Sb.m.s. 

 

 Evropská sociální charta je klíčovým dokumentem Rady Evropy v oblasti 

ochrany sociálních a hospodářských práv. Charta se člení na 5 částí, z nichž se první 
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část dotýká mimo jiné práva na práci, práva na spravedlivé, bezpečné a zdravé pracovní 

podmínky, práva na spravedlivou odměnu za práci, práva kolektivně vyjednávat 

a odborově se sdružovat, práva na zvláštní ochranu dětí, mladistvých a žen. Druhá část 

má obligační charakter a podrobně konkretizuje povinnosti členských států 

pro zabezpečení výkonu práv uvedených v první části. Třetí část vyznačuje, k čemu se 

signatáři Charty zavazují v souvislosti s ratifikací Charty. Část čtvrtá konkretizuje 

způsob kontroly k zajištění dodržování účinnosti Charty. Pátá část upravuje způsob 

aplikace Charty v mimořádných situacích a vztah Charty k vnitrostátnímu právu. 

 

 Diskriminační tématice se Charta věnuje v několika svých pasážích, kdy 

diskriminační jednání buď přímo zakazuje, nebo zaručuje subjektům rovnost. Článek 1 

zaručuje ve svých odstavcích všem pracovníkům právo na svobodnou volbu povolání 

bez jakékoliv diskriminace a rovný přístup všem pracovníkům k bezplatným službám 

zaměstnanosti, poradenstvím pro volbu povolání, odbornému výcviku a rehabilitaci. 

Neméně důležitý článek 4 garantuje právo na spravedlivou odměnu za práci, především 

právo pracujících mužů a žen na stejnou odměnu za práci stejné hodnoty. 

 

 V roce 1988 byl přijat Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě 

(publikován pod číslem 15/2000 Sb.m.s.), který rozšiřuje ustanovení Charty o další 

témata a zásady, z nichž je v rámci rovného zacházení zřejmě nejdůležitější ustanovení 

o právu všech pracovníků na rovné příležitosti a rovné zacházení v otázkách 

zaměstnání a povolání bez diskriminace z důvodu pohlaví. Smluvní strany se zavázaly 

toto právo uznat a podporovat jeho naplňování v oblastech: 

 

a) přístupu k zaměstnání, ochrany proti propuštění a znovu zařazení do zaměstnání 

b) odbornému poradenství, výcviku, rekvalifikace a rehabilitace 

c) podmínek zaměstnání a pracovních podmínek včetně odměňování 

d) rozvoje kariéry včetně povýšení 

 

 Jako reakce na základní sociální změny, které nastaly od přijetí Evropské 

sociální charty v roce 1961, byla otevřena k podpisu členským států Rady Evropy 

v květnu 1996 Revidovaná Evropská sociální charta, která představuje doposud 
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nejprogresivnější komplexní právní normu v sociální oblasti14. Zároveň obsahuje také 

významná opatření k ochraně proti diskriminaci. Česká republika dosud15 Revidovanou 

Chartu neratifikovala. 

 

 Z nových rozšířených práv zaručených Revidovanou Evropskou sociální 

chartou zasluhuje zvláštní pozornost zejména článek 20 - právo na stejné příležitosti 

a na rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na 

základě pohlaví, článek 26 - právo na důstojnost v práci a článek 27 - právo pracovníků 

s povinnostmi k rodině na stejné příležitosti a rovné zacházení. 

 

 V závěru Revidovaná Evropská sociální charta obsahuje článek V., který 

přiznává požívání práv stanovených v Chartě bez diskriminace založené na jakémkoliv 

důvodu jako je rasa, barva, pohlaví, jazyk, náboženství, politický nebo jiný názor, 

národnostní nebo sociální původ, zdraví, příslušnost k národnostní menšině, nebo 

rodinného či jakékoliv jiného statusu. 

 

2.3.2 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  

 

 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod byla přijata v listopadu 

1950 a v České Republice vstoupila v platnost v březnu 1992 pod č. 209/1992 Sb. 

 

 Úmluva zakotvuje zákaz diskriminace v čl. 14, který stanoví, že „užívání práv 

a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené 

na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické 

nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní 

menšině, majetek, rod nebo jiné postavení“. Výčet důvodů uvedených v  Úmluvě je 

demonstrativní a z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva16 jednoznačně 

vyplývá, že zákaz diskriminace se vztahuje i na diskriminaci z důvodu zdravotního 

postižení či sexuální orientace. 

                                                 
14 Barancová, H., Schronk, R., Pracovné právo. 1. vydání. Bratislava : Sprint, 2007, s. 104. 
15 Tj. do 11. července 2009. 
16 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku ze dne 21. 
prosince 1999 
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Zákaz diskriminace se nicméně vztahuje pouze na práva zakotvená touto 

konkrétní úmluvou. Z tohoto důvodu byl v roce 2000 přijat k této úmluvě Protokol 

č. 12, který zakotvil v ustanovení článku 1 všeobecný zákaz diskriminace. Doslovně 

bylo stanoveno, že „užívání práv a svobod přiznaných zákonem musí být zajištěno bez 

diskriminace založené na jakékoli příčině jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, 

náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k 

národnostní menšině, rod nebo jiné postavení“.17 

 

Unikátním prvkem v oblasti kontroly výkonu závazků ze strany jednotlivých 

smluvních států je možnost individuální stížnosti od každé fyzické osoby, nevládní 

organizace nebo skupiny jednotlivců, kteří se jejím prostřednictvím mohou svých 

Úmluvou zaručených práv domáhat. K tomuto účelu byl zřízen v roce 1955 Evropský 

soud pro lidská práva, který se jednotlivými stížnostmi zabývá. Uplatňovat u něj 

ochranu zaručených práv lze však pouze v případě kumulativního splnění podmínek, 

kterými jsou:  

 

1. Vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků podle všeobecně 

uznávaných pravidel mezinárodního práva (v ČR včetně ústavní stížnosti) 

2. Stížnost je podána ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné 

rozhodnutí. 

 

Jestliže Soud zjistí, že došlo k porušení Úmluvy nebo Protokolů, které byly k ní 

přijaty, přizná Soud v případě potřeby poškozené straně spravedlivé zadostiučinění. 

Smluvní státy se zároveň zavázaly, že se budou řídit ve všech případech, jichž jsou 

stranami konečným rozsudkem Soudu a budou jej plně respektovat. 

 

2.4 Shrnutí 

 

 Z této části práce, ve které jsem se zabýval právní úpravou rovného zacházení a 

zákazu diskriminace v oblasti mezinárodního práva, lze vyvodit závěr, že mimořádný 

význam mají především ustanovení pramenů mezinárodního pracovního práva sepsané 

                                                 
17 Etika a boj s diskriminací - sylabus pro VŠVSMV – www.mkc.cz. 
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Organizací Spojených národů, Mezinárodní organizací práce a Evropskými 

regionálními organizacemi (dokumenty Rady Evropy).  

 Nelze však bez povšimnutí pominout dle mého názoru velmi užitečnou práci 

Evropského soudu pro lidská práva, který ve své judikatuře v kontextu k Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (a jejímu článku 14) dále výklad 

pojmů rovnosti a zákazu diskriminace rozvíjí v aplikaci na konkrétních případech. 
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3. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropských 

společenství a související judikatura ESD 

 

 Právo Evropské unie je právní systém, odlišný jak od vnitrostátního práva 

jednotlivých členských států, tak od práva mezinárodního. Evropské společenství, které 

tvoří základ Evropské unie získalo na základě zakladatelských smluv pravomoc 

vytvářet právní normy závazné nejen pro tyto státy, ale zároveň i pro vnitrostátní 

subjekty těchto států – fyzické a právnické osoby. Tím si Společenství vytvořilo svůj 

vlastní právní pořádek, nadnárodní právní normy aplikovatelné přímo ve všech 

členských státech.18 

 

 Právu na rovné zacházení a zákazu diskriminace věnuje právo Evropského 

společenství docela velký zájem a jednoznačně patří mezi základní práva Evropské 

unie. Můžeme jej najít v samotné Smlouvě o založení Evropského společenství (zásada 

rovného zacházení s muži a ženami) a dále v jednotlivých směrnicích, ve kterých je 

antidiskriminační tématika poměrně podrobně rozpracována. Zvláštní pozornost 

zasluhuje také judikatura Evropského soudního dvora, který zásady rovného zacházení 

a zákazu diskriminace dále rozvedl v rozhodovací praxi. 

 

 Tato kapitola se dělí na šest částí. V úvodu se budu věnovat základním 

pramenům Evropského společenství - primárnímu právu - tak jak se dotýkají 

antidiskriminační látky. Druhá část se zabývá Sekundární legislativou, tj. především 

směrnicemi. Třetí část analyzuje zásadu rovného zacházení v právu Evropského 

společenství, s níž úzce souvisí právo na rovné odměňování, rozvedené v čtvrté části. 

Pátá část obsahuje právo na rovné příležitosti – respektive rovný přístup k zaměstnání. 

Závěr poskytuje shrnutí. 

 

3.1 Primární právo 

 

Primární právo je tvořeno všemi úmluvami mezi členskými státy, včetně jejich příloh, 

dodatků, protokolů, doplňků a změn, které vymezují ústavní rámec Evropské unie. 

                                                 
18 Barancová, H., Schronk, R., Pracovné právo. 1. vydání. Bratislava : Sprint, 2007, s. 105. 



 - 28 - 

Jedná se zejména o tyto dokumenty: 

 

• Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (SES) 

• Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) 

• Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) 

• Jednotný evropský akt (JEA) 

• Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) 

• Amsterodamská smlouva 

• Smlouva z Nice 

• Jednotlivé smlouvy o přístupu nových členských států 

 

Primární právo zavazuje nejen členské státy, ale má také bezprostřední účinek. 

To znamená, že se každý subjekt členského státu může dovolat práva EU a to 

i v případě, že ho členský stát do vnitrostátního práva vůbec neprovede, nebo provede 

chybně. Tato mimořádně důležitá zásadu vyplývá z Rozhodnutí Evropského soudního 

dvora (ESD) ve věci Van Gend en Loos19. Soudní dvůr definoval, že se jednotlivé 

subjekty mohou dovolat ustanovení zakládací smlouvy před národními soudy. Takové 

předmětné ustanovení nicméně musí být dostatečně jasné, nesmí být podmíněno a musí 

dávat adresátům určitá práva. Rozsudek C-9/70 Franz Grad v. Finanzamt Traunstein 

dále bezprostřední účinek rozšířil i na právní předpisy Evropských společenství 

(nařízení, směrnice) a komunitární rozhodnutí. 

 

Problematiku nediskriminace a dodržování zásady rovnosti považuje Evropská 

unie za prioritní a jako jeden ze základních cílů Evropské unie byl vytyčen zákaz 

diskriminace na základě pohlaví, tedy rovné zacházení s muži a ženami.20 Smlouva 

o založení Evropského společenství, ve znění pozdějších smluv obsahuje princip 

rovnosti již ve svém úvodu, konkrétně v ustanovení článku 2 považuje za své poslání 

rovné zacházení pro muže a ženy, a v článku 3 odstavec 2, který deklaruje úsilí 

Společenství o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy. 

                                                 
19 Rozsudek Evropského soudního dvora C-26/62 Van Gend en Loos v. Nederlandse Aministratie der 
Belastigen ze dne 5. února 1963. 
20 Pastrňák, R., K ochraně před diskriminací v pracovněprávních vztazích a ve vybraných zvláštních 
vztazích účasti v pracovním procesu, AUC Iuridica 3/2004, s. 71. 
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Všeobecné zmocnění na přijímání antidiskriminačních opatření (včetně opatření 

legislativní povahy) obsahuje také článek 13 SES, na jehož základě byly přijaty 

opatření na potírání diskriminace vycházejících z celé řady diskriminačních důvodů.21 

Jako diskriminační důvody uvádí článek pohlaví, rasový či etnický původ, náboženské 

vyznání, světový názor, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci. 

 

Konkretizaci zásad uveřejněných v článcích 2 a 3 SES nalezneme v článku 136, 

ve kterém si státy berou za cíl podporu zaměstnanosti a další sociální práva. Na něj 

navazující článek 137 uvedené cíle vypočítává. Společenství podporuje a doplňuje 

činnost členských států také v oblasti rovnosti příležitostí mezi muži a ženami na trhu 

práce, rovného zacházení na pracovišti a boji proti sociálnímu vyloučení. 

 

Elementárním ustanovením o rovnosti na základě pohlaví se stal článek 141 SES 

(bývalý článek 119), který mj. stanoví, že „každý členský stát zajistí uplatnění zásady 

stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci“. Dále se definuje, co je 

rozuměno stejnou odměnou mezi muži a ženami, „odměnou […] se rozumí obvyklá 

základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel 

přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se 

zaměstnáním“. Velký význam článku 141 SES spočívá pro aplikační praxi v tom, že má 

bezprostřední účinek, jednotlivci se tak mohou dovolat přímo komunitárního práva. 

Tento přímý účinek článku 141 SES byl potvrzen v rozsudku ve věci Defrenne22, z nějž 

vyplývá, že bezprostřední účinek směřuje i k takzvanému horizontálnímu přímému 

účinku tj. možnost soukromé osoby (typicky zaměstnance) dovolat se přímého účinku 

čl. 141 SES i vůči jiné soukromé osobě (typicky zaměstnavateli).23 

 

Článek 141 SES dále zmocnil Radu přijímat opatření k uplatnění zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti 

včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci, postupem podle 

                                                 
21 Švecová, D., K zákazu diskriminácie v pracovnoprávnch vzťahoch. Pracovné právo v zjednotenej 
Európe, Žilina : Poradca podnikateľa, 2004, s. 100. 
22 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 43/75 Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de 
navigation aérienne Sabena ze dne 8. dubna 1976. 
23 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z., (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007, 
s.  127 – 128. 
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článku 251 a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem. S ohledem 

na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání zásada 

rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní 

výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro 

předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře. 

 

3.2 Sekundární právo 

 

Sekundární právo zahrnuje právní normy orgánů Evropské unie vydané na 

základě zakládajících smluv. Druhy právních aktů, jenž vydává Evropský parlament 

společně s Radou, Rada a Komise jsou jak je vypočítává čl. 249 smlouvy o ES:  

 

• nařízení  

• směrnice 

• rozhodnutí  

• doporučení 

• stanoviska 

 

Podrobnější úpravu antidiskriminačního práva najdeme především ve směrnicích 

ES a těm, které jsou z hlediska této problematiky považovány za nejvýznamnější, 

poskytnu v této práci zvláštní prostor. 

 

Směrnice mají za úkol harmonizovat ustanovení v nich uvedená v evropském 

zákonodárství. Směrnice nejsou sice v jednotlivých členských státech bezprostředně  

použitelné, ale musí být v určené lhůtě transponovány do národních právních řádů 

takovým způsobem, aby byl zachován cíl směrnicí vytyčený. Pokud by členský stát 

ve stanovené lhůtě směrnici do vnitrostátní úpravy neimplementoval, nebo ji promítl 

neúplně či nedostatečně, může směrnice získat přímý účinek a občané daného státu se 

mohou dovolat přímo práv ve směrnici uvedených.24 

 

                                                 
24 Jak vyplývá z rozsudku Evropského soudního dvora ve věci ve věci 4l/74 Van Duyn v. Home Office ze 
dne 4. prosince 1974. 
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3.2.1 Směrnice upravující právo na rovné příležitosti a související 

judikatura ESD 

 

Dosažení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 

k zaměstnání a odbornému vzdělávání si vytklo Společenství jako jeden z jeho cílů, 

zejména co se týče podpory vyrovnání v rozvoji životních a pracovních podmínek 

pracovníků. Protože SES k tomuto účelu nestanoví nezbytné pravomoci, upravila Rada 

Evropských společenství tento okruh záležitostí pomocí směrnic. 

 

3.2.1.1    Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 

k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání 

a o pracovní podmínky, ve znění Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002 

 

 Tato směrnice přijatá na základě článku 235 SES (čl. 308 dle nynějšího 

číslování) jak už vyplývá z názvu si stanoví především za úkol zavést v členských 

zemích zásadu rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání 

a zároveň postupu v zaměstnání, k odbornému vzdělávání, pracovní podmínky a za 

dalších podmínek i sociální zabezpečení. Novela do směrnice zakomponovala také 

důkladné definice jednotlivých forem diskriminace – přímé, nepřímé diskriminace, 

obtěžování a sexuálního obtěžování. 

 

 K uplatňování zásady rovného zacházení se členské státy zavázaly mimo jiné 

přijmout nezbytná opatření k zajištění vyloučení jakékoli přímé nebo nepřímé 

diskriminace na základě pohlaví ve veřejném i soukromém sektoru, včetně 

veřejnoprávních subjektů, pokud jde o podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné 

výdělečné činnosti nebo k povolání na všech stupních hierarchie pracovních funkcí, 

včetně postupu v zaměstnání, přístupu k poradenství pro volbu povolání, odborného 

vzdělávání, rekvalifikace a pracovní praxe. 
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 Směrnice 76/207/EHS, v platném znění ovšem připouští, jaké jednání se za 

diskriminační nepovažuje, a to zejména pokud z povahy profesní činnosti nebo 

z podmínek pro její výkon vyplývá, že tyto vlastnosti představují podstatný a určující 

profesní požadavek, cíl je legitimní a požadavek přiměřený. Názorným příkladem je 

angažování muže – operního pěvce na místo tenora ve Státní opeře. K zajištění úplné 

rovnosti mezi muži a ženami odkazuje Směrnice na ustanovení čl. 141 odst. 4 Smlouvy 

o ES, který opravňuje poskytnutí výhody pro usnadnění profesní činnosti méně 

zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.  

 

Pozitivnímu opatření uvedenému v ustanovení čl. 2 odst. 4. původního znění 

Směrnice 76/207/EHS, které zní „Touto směrnicí nejsou dotčena opatření na podporu 

rovných příležitostí pro muže i ženy, zejména odstraňování stávajících nerovností 

ovlivňujících příležitosti žen v oblastech uvedených v čl. 1 odst. 1.“, se věnoval ve své 

judikatuře také Evropský soudní dvůr v rozsudku ve věci H. Marschall v. Spolková 

země Severní Porýní-Vestfálsko.25 Soudní dvůr v této věci deklaroval za přípustné 

ustanovení německého spolkového zákona, který dával přednost ženám před mužskými 

uchazeči o zaměstnání, pokud takové opatření bylo přijato tam, kde bylo „méně žen než 

mužů v určité pozici vyššího stupně kariérního postupu“ a „v případě rovné 

udržitelnosti, kompetencí a profesního výkonu (ženských kandidátů), s výjimkou 

případů, kdy důvody specifické pro individuálního (mužského) uchazeče naklonily 

rovnováhu v jeho prospěch“.26  

 

Ke skutečnostem a průběhu řízení - pan Marschall pracoval jako učitel a zažádal 

o profesní postup, spojený se zařazením do vyšší platové třídy. Současně s ním se o 

stejné místo ucházela stejně kvalifikovaná kandidátka, které byla na základě německého 

zákona o veřejné službě dána přednost, protože bylo v daném platovém a profesním 

stupni více mužů než žen. Pan Marschall se poté obrátil na soud, který řízení přerušil a 

předložil ESD k předběžnému rozhodnutí zda přednost dávaná ženám zakládá 

diskriminaci podle čl. 2 odst. 1 Směrnice, a zda tato diskriminace je vyrovnána 

možností dávat výjimečně přednost mužským kandidátům a zda je toto ustanovení 

                                                 
25 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-409/95, H. Marschall v. Spolková země Severní 
Porýní-Vestfálsko, ze dne 11.listopadu 1993. 
26 Viz. www.diskriminace.cz. 



 - 33 - 

pokryto výjimkou podle ustanovení čl. 2 odst. 4 Směrnice. Soudní dvůr v tomto případě 

vyslovil, že článek 2 odst. 1 a 4 směrnice 76/207/EHS, nebrání vnitrostátnímu právnímu 

předpisu, který ukládá povinnost v takových oblastech činností veřejné správy, kde jsou 

na dotyčných pracovních místech ženy méně zastoupeny než muži, upřednostnit ženy 

při postupu v zaměstnání v případě stejných kvalifikačních předpokladů jako 

u uchazečů opačného pohlaví, pokud jde o jejich způsobilost, schopnosti a pracovní 

výkonnost. Pouze však za podmínky, že zaručuje v každém jednotlivém případě těm 

mužským uchazečům, kteří mají stejné kvalifikační předpoklady jako ženy, že jejich 

žádosti budou objektivně posouzeny s ohledem na všechna kritéria týkající se osob 

uchazečů a vylučuje přednost uchazeček v případě, že jedno nebo více kritérií svědčí ve 

prospěch uchazeče, a zároveň tato kritéria nejsou diskriminační vůči uchazečkám. 

 

Dalším rozhodnutím, věnující se afirmativní akci je rozsudek ESD ve věci 

Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen.27 V tomto případě rozhodoval Soudní 

dvůr o implementaci principů rovného zacházení pro muže a ženy v případech přístupu 

k zaměstnání, odborné přípravy a povýšení a pracovních podmínek, které vyvstaly 

v pracovněprávním sporu mezi panem Kalenke a městem Brémy.  

 

Ke skutečnostem a průběhu řízení - v rámci posledního kola řízení o obsazení 

funkce sekčního manažera odboru pro parky města Brém, byli dva kandidáti, oba 

zařazení do totožné platové třídy. Pan Kalanke, který pracoval v odboru pro parky 

v oboru zahradnictví od roku 1973 jako stálý asistent ředitele, a paní Glissmannová, 

zaměstnaná ve stejném odboru od roku 1975, oba držitelé diplomu v oboru 

zahradnictví. Na základě Zemského zákona o rovném zacházení pro muže a ženy ze dne 

20. listopadu 1990 (Landesgleichstellungsgesetz – „LGG“), který dává v případě 

povyšování a najímání do zaměstnání přednost ženám, za předpokladu že jsou kandidáti 

stejné kvalifikace, a to v oblastech, kde jsou ženy méně zastoupeny tj. méně než 50%, 

byla na místo jmenována žena – paní Glissmannová. Pan Kalanke se proto následně 

obrátil na soud s argumentem, že bylo porušeno jeho ústavně zaručené právo, konkrétně 

princip stejného zacházení s muži a ženami. Vnitrostátní soud se v dalších fázích 

                                                 
27 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-450/93, Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen ze dne 17. 

října 1995. 
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rozhodování dotázal ESD zejména na to, zda článek 2 odst. 1 a 4 směrnice 76/207/EHS 

zakazuje národní normy, které automaticky dávají přednost ženám, pokud kandidáti 

obou pohlaví na danou funkci mají stejnou kvalifikaci a ženy jsou méně zastoupeny. 

Soudní dvůr rozhodl, že vnitrostátní úprava, která by u uchazečů stejného pohlaví, se 

stejnou kvalifikací, dávala automaticky přednost ženám v těch oblastech, kde jsou ženy 

méně zastoupeny, přičemž se za menší zastoupení žen se považuje situace, kdy ženy 

nemají alespoň poloviční zastoupení v příslušné platové skupině nebo místech 

organizační struktury, je diskriminační a v rozporu s článkem 2 odst. 1 a 4 směrnice 

76/207/EHS. Tím, že se národní předpisy snaží dosáhnout stejného zastoupení mužů 

a žen na všech stupních a úrovních v rámci odboru se nahrazuje navíc rovnost 

příležitostí, kterou článek 2 odst. 4 směrnice 76/207/EHS předpokládá. Výjimka 

zakotvená v článku 2 odst. 4 směrnice 76/207/EHS musí být vykládána restriktivně 

a vnitrostátní předpisy, které zaručují ženám absolutní a nepodmíněnou přednost při 

jmenování nebo povýšení, jdou za rámec podpory rovných příležitostí a ze jmenované 

výjimky vybočují. 

 

 Směrnice 76/207/EHS v platném znění dále stanoví, že Směrnicí nejsou dotčena 

ustanovení týkající se ochrany žen, zejména pokud jde o těhotenství a mateřství a žena 

na mateřské dovolené má po jejím skončení nárok vrátit se na stejné nebo rovnocenné 

pracovní místo za podmínek, které nejsou méně příznivé, a na prospěch ze zlepšení 

pracovních podmínek, na který by měla nárok během své nepřítomnosti.  

 

Soudní dvůr rovněž uznal požadavek na zvláštní zacházení za účelem ochrany 

zdraví a bezpečnosti žen v případě těhotenství či mateřství, avšak zdůraznil, že směrnice 

neumožňuje vyloučit ženy ze zaměstnání z toho důvodu, aby byly chráněny více než 

muži proti rizikům ohrožujícím stejným způsobem muže i ženy. Ustanovení směrnice 

tedy nelze extenzivně použít pro účel obecné ochrany žen.28   

 

 Z ostatních ustanovení Směrnice vyzdvihuji zejména články 8a až 8e vložené 

do směrnice její novelou, které sledují podporu rovného zacházení ve vnitrostátním 

zákonodárství jednotlivých členů. 
                                                 
28 Srov. s rozsudkem Soudního dvora ve věci C-222/84, Marguerite Johnston v. Chief Constable of the 
Royal Ulster Constabulary ze dne 15. května 1986. 
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Na konec jistě stojí za zmínku, že ve spojitosti s touto směrnicí vynesl Evropský soudní 

dvůr další poměrně významné rozsudky.29 

 

3.2.2 Směrnice upravující právo na rovné zacházení a související 

judikatura ESD 

 

Tato část sekundárního práva ES se v pracovněprávním kontextu vztahuje na 

celou oblast pracovních podmínek zaměstnanců. K dosažení cíle zákazu diskriminace a 

harmonizaci národních právních úprav bylo přijato několik směrnic, ke kterým existuje 

i bohatá judikatura Soudního dvora. Těm směrnicím a rozsudkům, které dle mého 

názoru zasluhují zvýšenou pozornost, poskytnu v této práci zvláštní prostor. 

 

3.2.2.1    Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí 

zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 

etnický původ 

 

 Rada Evropské unie přijala tuto směrnici na základě článku 13 Smlouvy o 

založení Evropského společenství a rovnou v úvodních ustanoveních vyjmenovává 

základní cíle a důvody, které inspirovaly k jejímu přijetí: 

 

• ohled na právo všech osob na rovnost před zákonem a na ochranu proti 

diskriminaci jak vyplývá z dalších mezinárodněprávních dokumentů 

• Evropský parlament přijal několik usnesení o boji proti rasismu v Evropské unii 

• Diskriminace na základě rasy nebo etnického původu může ohrozit dosažení cílů 

SES a cíl rozvíjet Evropskou unii jako prostor svobody, bezpečnosti a práva 

• Pro zajištění rozvoje demokratických a tolerantních společností, které umožňují 

účast všech jednotlivců bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, je třeba 

                                                 
29 Např. Rozsudek Soudního dvora ve věci C-273/97, Angela Maria Sirdar proti The Army Board a 
Secretary of State for Defence ze dne 26. října 1999.; Rozsudek Soudního dvora ve věci C-207/98, Silke-
Karin Mahlburg proti Land Mecklenburg-Vorpommern, ze dne 3. února 2000.; Rozsudek Evropského 
soudního dvora ve věci C-163/82, Komise Evropských společenství v. Italská republika, ze dne 26.října 
1983.; Rozsudek Soudního dvora ve věci C-152/84, M. H. Marshall v Southampton and South-West 
Hampshire Area Health Autority, ze dne 26. února 1986.; Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci 
C-79/99, Julia Schnorbus proti Land Hessen, ze dne 7.prosince 2000. 
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provést zvláštní akci v oblasti diskriminace na základě rasy nebo etnického 

původu, která by překračovala rámec přístupu k zaměstnání a samostatně 

výdělečné činnosti 

• Je důležité chránit všechny fyzické osoby proti diskriminaci na základě rasy 

nebo etnického původu 

• Osoby, které byly předmětem diskriminace na základě rasy nebo etnického 

původu by měly mít odpovídající prostředky právní ochrany 

 

Směrnice svým obsahem logicky doplňuje předpisy Společenství vztahující se 

na ochranu podle pohlaví. Pro účely této směrnice se „zásadou rovného zacházení“ 

rozumí, neexistence žádné přímé nebo nepřímé diskriminace na základě rasy nebo 

etnického původu. Směrnice rovněž definuje a zároveň zakazuje přímou a nepřímou 

diskriminaci, obtěžování a navádění k diskriminaci. V oblasti působnosti překračuje 

směrnice pracovněprávní okruh a vztahuje se také na oblast sociálního zabezpečení, 

zdravotní péči a přístupu k dostupnému zboží a službám. Článek 4 směrnice dovoluje 

členským státům stanovit, že rozdíl v zacházení na základě charakteristik souvisejících 

s rasou nebo etnickým původem nepředstavuje diskriminaci, ale pouze za splnění 

podmínek, že z povahy profesní činnosti nebo z podmínek pro její výkon vyplývá, 

že tyto charakteristiky představují podstatný a určující profesní požadavek, je-li jeho cíl 

legitimní a požadavek přiměřený. Článek 5 členským státům připouští afirmativní akci, 

a to zachovávat nebo přijímat zvláštní opatření pro předcházení a vyrovnání nevýhod 

souvisejícím s rasou nebo etnickým původem. Zdůrazněna je i obrácená struktura 

důkazního břemene (článek 8), kdy odpůrci přísluší prokázat, že nedošlo k porušení 

zásady rovného zacházení, pokud osoba, jenž se cítí nedodržením zásady rovného 

zacházení poškozena, předloží soudu nebo příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující 

tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci. Členské státy jsou také povinny 

uplatňovat systém sankcí za porušování vnitrostátních ustanovení přijatých podle 

směrnice, zrušit právní a správní předpisy odporující zásadě rovnosti zacházení, určit 

jeden nebo několik subjektů pro podporou rovného zacházení a zajistit soulad 

vnitrostátních předpisů a smluv se Směrnicí. 
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Nejzazší implementační povinnost byla pro členské státy stanovena na 19. 

červenec 2003 a do dvou let a poté každých pět let od tohoto data mají členské státy 

povinnost poskytnout veškeré informace nezbytné k tomu, aby Komise vypracovala 

zprávu pro Evropský parlament a Radu o uplatňování této směrnice. 

 

3.2.2.2    Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se 

stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání 

 

Směrnice Rady 2000/78/ES (někdy také označovaná „Rámcová směrnice“) 

stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Na rozdíl 

od ostatních směrnic zabývajících se antidiskriminační problematikou se Rámcová 

směrnice zaměřuje zejména na boj s diskriminací a zákaz diskriminace v oblasti 

náboženského vyznání, víry, zdravotního a tělesného postižení, věku nebo sexuální 

orientace v zaměstnání a povolání, s cílem zavést a upevnit v členských státech zásadu 

rovného zacházení. Členské státy Směrnice zavázala provést její ustanovení 

do národních právních řádů nejpozději do 2. prosince 2003. 

 

I v Rámcové směrnici se setkáváme s definicemi pojmů jako přímá a nepřímá 

diskriminace, obtěžování a navádění k diskriminaci. Pole působnosti Směrnice se 

zaměřuje nejen na všechny osoby ve veřejném, ale i soukromém sektoru, pokud jde 

o podmínky přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti nebo k povolání, 

podmínek propouštění a odměňování, přístupu k poradenství pro volbu povolání, 

odborného a dalšího odborného vzdělávání, rekvalifikace, pracovní praxe a členství 

nebo činnost v organizaci zaměstnanců či zaměstnavatelů. 

 

Rámcová směrnice členským států umožňuje stanovit, že se ustanovení 

Směrnice nevztahují na ozbrojené síly, pokud se týká diskriminace na základě 

zdravotního postižení a věku. Zároveň pokud z povahy dotyčné pracovní činnosti nebo 

z podmínek pro její výkon vyplývá, že určité náboženské vyznání, víra, zdravotní 

postižení, věk nebo určitá sexuální orientace představují podstatný a určující profesní 

požadavek, mohou členské státy stanovit, že rozdíl v zacházení nepředstavuje 

diskriminaci, je-li cíl legitimní a požadavek přiměřený (proportionate). 
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Co se týče opodstatněnosti rozdílů v zacházení na základě věku, uvádí Směrnice, 

že členské státy mohou „stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují 

diskriminaci, jestliže jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně 

a rozumně odůvodněny, zejména legitimními cíli politiky zaměstnanosti, trhu práce 

a odborného vzdělávání, a jestliže prostředky k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené 

a nezbytné“. Tyto rozdíly v zacházení mohou zahrnovat zejména: 

 

• stanovení zvláštních podmínek přístupu k zaměstnání a odbornému vzdělávání, 

včetně podmínek propuštění a odměňování, a to pro mladé pracovníky, starší 

osoby a osoby s pečovatelskými povinnostmi za účelem podpory jejich 

pracovního začlenění nebo zajištění jejich ochrany 

• stanovení minimálních podmínek věku, odborné praxe nebo let služby 

pro přístup k zaměstnání nebo k určitým výhodám spojeným se zaměstnáním 

• stanovení maximálního věku pro přijetí, který je založen na požadavcích 

dotyčného pracovního místa na odbornou přípravu nebo na potřebě přiměřené 

doby zaměstnání před odchodem do důchodu 

 

Na základě těchto ustanovení (konkrétně čl. 6 Směrnice) Rozhodoval Evropský 

soudní dvůr ve věci Mangold proti Rüdigeru Helmovi.30 V této věci se německý 

pracovní soud obrátil na Soudní dvůr k posouzení, zda je vnitrostátní soud povinen 

ve sporu mezi jednotlivci nepoužít pravidla vnitrostátního práva, jež jsou neslučitelná 

s právem Společenství. Konkrétně zákona o práci na částečný pracovní úvazek 

a smlouvách na dobu určitou (TzBfG), který ve ustanovení článku 14 odst. 3 upravuje 

možnost zaměstnavatelů uzavírat smlouvy na dobu určitou bez omezení s pracovníky, 

kteří dosáhli věku 52 let, a směrnicí o rovném zacházení v zaměstnání a povolání. 

 

Ke skutečnostem a průběhu řízení - dne 26. června 2003 byl pan W. Mangold 

ve věku 56 let zaměstnán advokátem R. Helmem v rámci pracovní smlouvy na dobu 

určitou od 1. července 2003 a do 28. února 2004. Podle německé vnitrostátní úpravy, 

                                                 
30 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C -144/04, Werner Mangold proti Rüdiger Helm, ze dne 
22. listopadu 2005. 
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se připouští uzavření pracovní smlouvy na dobu určitou pouze při existenci objektivního 

důvodu. Toto omezení však neplatila pro pracovní poměry se staršími pracovníky. Pan 

Mangold tedy vznesl žalobu u mnichovského pracovního soudu proti svému 

zaměstnavateli s tím, že ustanovení o délce trvání jeho smlouvy je neúčinné 

a neslučitelné se směrnicí 2000/78/ES. Mnichovský pracovní soud se rozhodl přerušit 

řízení a požádat Soudní dvůr:  

 

1. o posouzení kompatibility ustanovení čl. 6 směrnice 200/78/ES a německých 

předpisů o uzavírání pracovních smluv na dobu určitou s pracovníky od 52 let 

věku, a to i bez objektivního důvodu, a to v rozporu s obecnou zásadou 

vnitrostátního práva, podle kterého musí v zásadě existovat takový objektivní 

důvod  

2.  zda je vnitrostátní soudce povinen nepoužít vnitrostátní právní předpis 

odporující právu Společenství a použít obecnou zásadu vnitrostátního práva, na 

základě které je dovoleno stanovit dobu určitou pouze na základě objektivního 

důvodu. 

 

Soudní dvůr usoudil, že článek 6 směrnice 2000/78/ES brání takové vnitrostátní 

právní úpravě, která povoluje možnost uzavírat bez omezení pracovní smlouvy na dobu 

určitou s pracovníky, kteří dosáhli 52 let věku, ledaže existuje úzká spojitost s předchozí 

pracovní smlouvou na dobu neurčitou uzavřenou s týmž zaměstnavatelem, a shledal 

vnitrostátní úpravu jako diskriminační. ESD zároveň přiznal, že členské státy mohou 

stanovit, že rozdíly v zacházení na základě věku „nepředstavují diskriminaci, jestliže 

jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a rozumně odůvodněny 

legitimními cíli, zejména legitimními cíli politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného 

vzdělávání, a jestliže prostředky k dosažení uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné“. 

Je tedy třeba podle samotného znění uvedeného ustanovení přezkoumat, zda prostředky 

uplatněné k dosažení tohoto legitimního cíle jsou přiměřené a nezbytné. 

 

Soudní dvůr zároveň judikoval, že je věcí vnitrostátního soudu zajistit plný 

účinek obecné zásady nediskriminace na základě věku tím, že nepoužije žádné 
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ustanovení vnitrostátního práva, jež je s touto zásadou v rozporu, a to i v případě, 

že lhůta k provedení uvedené Směrnice ještě neuplynula. 

 

 Článek 5 Rámcové směrnice obsahuje speciální ustanovení vztahující se 

na osoby se zdravotním postižením. Směrnice vyžaduje po zaměstnavatelích, v případě 

že to konkrétní situace vyžaduje, přijmout vhodná opatření, která umožní zdravotně 

postižené osobě přístup k zaměstnání, výkon nebo postup v zaměstnání nebo 

absolvování odborného vzdělávání. Zaměstnavatelé se této povinnosti mohou zprostit 

jen v případě, že by tato opatření pro ně znamenala neúměrné břemeno. Je-li však toto 

břemeno dostatečně vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného 

členského státu v oblasti zdravotního postižení, pak o neúměrnosti břemena nelze 

hovořit. 

 

 K problematice zdravotního postižení na základě Rámcové směrnice se 

vyjadřoval i Soudní dvůr ve věci Sonia Chacón Navas proti Eurest Colectividades SA.31 

Soudní dvůr v této věci poprvé rozhodoval o pojmu „zdravotní postižení“ ve smyslu 

Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání. 

 

 Ke skutečnostem a průběhu řízení -  paní Sonia Chacón Navas pracovala 

ve společnosti Eurest, specializované v oblasti hromadného stravování. Z důvodu 

nemoci byla dne 14. října 2003 uznána práce neschopnou a podle veřejných zdravotních 

služeb, které ji ošetřovaly, nebyla v krátkodobém výhledu schopna vrátit se do práce. 

Dne 28. května 2004 Eurest oznámila S. Chacón Navas její propuštění bez uvedení 

důvodu a zároveň uznala protiprávní povahu tohoto propuštění a nabídla jí odškodnění. 

Na konci června 2004 podala paní Navas proti společnosti Eurest žalobu, ve které 

poukazovala na fakt, že její propuštění je neplatné od samého počátku z důvodu 

nerovného zacházení a diskriminace, ke kterým vůči ní došlo z důvodu její již osmi 

měsíční pracovní neschopnosti. Domáhala se rozhodnutí, kterým by bylo společnosti 

Eurest stanoveno zařadit ji opětovně na její pracovní místo. 

 

 Španělský soud, který spor rozhodoval, dovodil, že jelikož nemoc může často 
                                                 
31 Rozsudek Soudního dvora ve věci C-13/05, Sonia Chacón Navas v. Eurest Colectividades SA, ze dne 11. července 
2006. 
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vést k trvalému zdravotnímu postižení, musí být pracovníci chráněni včas na základě 

zákazu diskriminace na základě zdravotního postižení. Pokud by se ovšem bylo třeba  

domnívat, že zdravotní postižení a nemoc jsou dva odlišné pojmy, pak právní úprava 

Společenství není na pojem nemoc přímo použitelná. Z tohoto důvodu se madridský 

soud rozhodl řízení přerušit a položil Soudnímu dvoru předběžné otázky, a to zda chrání 

směrnice 2000/78/ES v rámci boje proti diskriminaci na základě zdravotního postižení 

pracovnici, která byla propuštěna podnikem výlučně z důvodu nemoci, a zda lze nemoc 

považovat za identifikující znak doplňující ty, na základě kterých směrnice 2000/78 

zakazuje jakoukoli diskriminaci. 

 

 Soud ve svém rozhodování konstatoval, že z čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 

2000/78/ES vyplývá, že se tato směrnice vztahuje na všechny osoby, pokud jde zejména 

o podmínky propouštění a těchto mezích se tedy obecný rámec stanovený směrnicí 

2000/78 pro boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení vztahuje na oblast 

propouštění. 

 

 Pojem „zdravotní postižení“ není směrnicí 2000/78/ES definován a směrnice za 

účelem definování tohoto pojmu neodkazuje ani na právo členských států. Tento výklad 

je však s přihlédnutím ke kontextu ustanovení a cíli sledovanému dotčenou právní 

úpravou třeba nalézt (viz rozsudky Ekro, 327/82, Komise v. Španělsko, C-323/03). 

Soudní dvůr proto ve své úvaze uvedl, že pojem „zdravotní postižení“ musí být chápán 

jako znamenající omezení, které vyplývají z fyzických, duševních nebo psychických 

postižení, bránící účasti dotčené osoby na profesním životě. Použitím pojmu „zdravotní 

postižení“ zákonodárce však úmyslně zvolil výraz, který se liší od výrazu „nemoc“. 

Garantovat tedy oběma pojmům rovnocenné postavení je vyloučeno. ESD vyjádřil, 

že z významu přiznaným zákonodárcem lze usuzovat, že zákonodárce měl na mysli 

případy, ve kterých je účast na profesním životě narušena dlouhodobě. Proto, aby 

omezení spadalo pod pojem „zdravotní postižení“, musí být pravděpodobné, že bude 

dlouhodobé. Jak Soudní dvůr správně uvedl, směrnice 2000/78/ES neobsahuje žádnou 

zmínku, ze které by vyplývala ochrana pracovníků na základě zákazu diskriminace 

na základě zdravotního postižení, jakmile se u nich projeví jakákoli nemoc.  
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Soudní dvůr proto na první položenou předběžnou otázku odpověděl tak, že 

„na osobu, která byla propuštěna svým zaměstnavatelem výlučně z důvodu nemoci, 

se nevztahuje obecný rámec pro boj proti diskriminaci na základě zdravotního postižení 

stanovený směrnicí 2000/78“, a že „zákaz diskriminace v oblasti propouštění 

na základě zdravotního postižení, stanovený v čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 písm. c) 

směrnice 2000/78, brání propouštění na základě zdravotního postižení, které není 

s ohledem na povinnost poskytovat zdravotně postiženým osobám přiměřenou úpravu 

odůvodněno skutečností, že dotčená osoba není kvalifikovaná, schopná a k dispozici 

pro výkon podstatných funkcí svého pracovního místa“. 

 

Ke druhé otázce Soudní dvůr dovodil, že žádné ustanovení Smlouvy o ES 

neobsahuje zákaz diskriminace na základě nemoci jako takové a v konečném důsledku,  

„nemoc jako taková nemůže být považována za důvod doplňující důvody, na základě 

kterých směrnice 2000/78 zakazuje jakoukoli diskriminaci.“ 

 

3.2.2.3    Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním 

břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví 

 

 Uplatnění práva na ochranu před diskriminací je pro poškozeného zaměstnance 

docela složitý problém a prokázat tvrzenou diskriminaci je často velmi těžké, ne-li zcela 

nemožné. Z tohoto důvodu přijala Rada Evropské unie směrnici o důkazním břemenu 

v případech diskriminace na základě pohlaví. Ta si klade za cíl umožnit všem osobám, 

které se cítí poškozeny nedodržením zásady rovného zacházení, vymáhat své právo 

v soudním řízení, poté co se případně obrátily na jiné příslušné orgány, respektive aby 

opatření přijatá členskými státy k provedení zásady rovného zacházení byla účinnější. 

 

 Směrnice ve svém úvodu vypočítává důvody, které vedly k jejímu přijetí 

a definuje co se rozumí zásadou rovného zacházení. Oblast působnosti Směrnice 

zahrnuje situace, na které se vztahuje článek 119 Smlouvy , směrnic 75/117/EHS, 

76/207/EHS, pokud jde o diskriminaci na základě pohlaví směrnic 92/85/EHS 

a 96/34/ES. Působnost Směrnice se vztahuje také na jakékoli občanské nebo správní 

řízení, týkající se veřejného nebo soukromého sektoru, které poskytuje prostředky 
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k nápravě podle vnitrostátních právních předpisů, ve vztahu k předpisům výše 

zmíněným. Výjimkou tvoří mimosoudní řízení dobrovolné povahy nebo stanovené 

vnitrostátními právními předpisy a směrnice se rovněž nevztahuje na trestní řízení, 

pokud se členské státy nerozhodnou stanovit jinak. 

 

 Členským státům Směrnice uložila povinnost přijmout opatření nezbytná 

k tomu, aby pokud určitá osoba, která se cítí poškozena nedodržením zásady rovného 

zacházení a zároveň předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti 

nasvědčující, že k přímé nebo nepřímé diskriminaci došlo, bylo povinností žalované 

strany (nejčastěji zaměstnavatele) prokázat absenci porušení zásady rovného zacházení. 

Zároveň směrnice nebrání přijmout pro žalobce příznivější pravidla o dokazování. 

V závěru ukládá Směrnice členským státům povinnost zajistit informovanost osob 

dotčených opatřeními, která byla k provedení Směrnice přijata a klade důraz na 

skutečnost, aby provedení směrnice za žádných okolností nesnížila obecnou úroveň 

ochrany pracovníků. 

 

 Z judikatury, která se dotýká dokazování u případů diskriminace na základě 

pohlaví, bych vyzdvihl rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Dr. Pamela Mary 

Enderby v Frenchay Health Autority and Secretary of State for Health32, ve kterém 

Soudní dvůr zevrubně vysvětlil pravidla, v rámci kterých dochází k přechodu důkazního 

břemene. 

 

 Ke skutečnostem a průběhu řízení -  Dr. Pamela Enderbyová, byla zaměstnána 

u Frenchay Health Autority jako řečový terapeut. V roce 1986 podala vůči svému 

zaměstnavateli žalobu k pracovnímu soudu, jelikož se podle jejího názoru stala obětí 

diskriminace. Poukazovala zejména na fakt, že příslušníci její profese, ve které je 

převážné zastoupení žen, jsou evidentně méně placeny, než příslušníci srovnatelných 

profesí, kde mají většinové zastoupení její mužští kolegové. 

 

Odvolací soud pro Anglii a Wales, který následně spor rozhodoval, požádal Soudní 

dvůr o posouzení předběžných otázek, jejichž hlavní podstatou bylo zodpovězení 
                                                 
32 Rozsudek Evropského soudního dvora č. C – 127/92, ve věci Dr. Pamela Mary Enderby v Frenchay 
Health Autority and Secretary of State for Health,, ze dne 27. října 1993. 
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dotazu, zda princip rovné odměny stanovený článkem 119 SES, vyžaduje od 

zaměstnavatelů, aby objektivně ospravedlňovali rozdíly ve výdělcích mezi zaměstnáním 

A, a zaměstnáním B. 

  
 Ve svém rozhodnutí soudní dvůr konstatoval, že žalující strana uvádí na svou 

podporu důkazy svědčící v její prospěch. Důkazní břemeno existence diskriminace na 

základě pohlaví, co se týče odměny, leží tedy na zaměstnanci. Aby ovšem nebylo 

zaměstnanci zabráněno uplatnit prostředky k prosazení zásady rovné odměny, a pokud 

zaměstnanec je „zjevně“ (prima facie) obětí diskriminace, důkazní břemeno se přenáší 

na zaměstnavatele. Zaměstnavatel tedy musí prokázat, že jednal na základě 

ospravedlnitelných faktorů, které nemají vztah k diskriminaci na základě pohlaví.  

 

 Soudní dvůr uvedl, že jedná-li se na první pohled o diskriminaci, musí 

zaměstnavatel prokázat, že pro rozdíly v odměňování existují objektivní důvody. 

Zvláště pokud statistiky odhalí rozdíl mezi zaměstnáními stejné hodnoty, přičemž jedno 

z nich je vykonáváno téměř výlučně ženami a druhé muži. Pokud by nebylo důkazní 

břemeno o existenci zřejmé diskriminace přeneseno na zaměstnavatele, pak by v otázce, 

zda jsou platové rozdíly ve skutečnosti diskriminační, byli zaměstnanci zbaveni 

efektivních prostředků soudní ochrany k uplatnění zásady rovné odměny před národním 

soudem. 

 

3.2.3 Směrnice upravující právo na rovné odměňování a související 

judikatura ESD 

 

Primární právo upravuje problematiku rovného odměňování v čl. 141 SES 

(původní článek 119). Aby bylo v praxi zajištěno plné uplatnění tohoto článku, a aby 

zásada rovného odměňování byla promítnuta v národních právních řádech jednotlivých 

členských států, přijala Rada Evropských společenství směrnici 75/117/EHS. Této 

Směrnici budu věnovat zvýšenou pozornost, stejně jako rozsudkům ESD, které se 

k dané Směrnici vztahují. 
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3.2.3.1   Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady 

stejné odměny za práci pro muže a ženy 

 

Z důvodů, které vedly Radu Evropských společenství k přijetí této Směrnice, 

bych vyzdvihl zejména nutnost konkretizace primárního práva, potřebu sblížit 

vnitrostátní právní předpisy týkající se uplatňování zásady stejné odměny za práci. Tím 

zajistit uplatňování této zásady prostřednictvím odpovídajících právních a správních 

předpisů a usnadnění praktického uplatňování zásady rovnosti tak, aby všichni 

zaměstnanci ve Společenství mohli požívat ochrany v této oblasti. 

 

V čl. 1 Směrnice se definuje, co se rozumí principem rovného odměňování 

za práci pro muže a ženy, a to tak, že „pro stejnou práci nebo pro práci, které je 

přiznána stejná hodnota, odstranění veškeré diskriminace na základě pohlaví ve všech 

hlediscích a podmínkách odměňování“. Dále předepisuje, že pokud se pro stanovení 

odměny používá systém klasifikace prací, musí být založen na totožných kritériích pro 

muže i ženy a musí být sestaven tak, aby vyloučil diskriminaci na základě pohlaví. 

 

Rovnocenná práce neznamená práci naprosto identickou, ale práci stejné 

hodnoty, jejíž výkon vyžaduje srovnatelný soubor profesionálních znalostí, které se dají 

vyjádřit získaným vzděláním, titulem nebo diplomem, délkou praxe, profesionálními 

zkušenostmi aj. 

 

Státy mají dle směrnice povinnost odstranit ze svých vnitrostátních předpisů 

veškerou diskriminaci mezi muži a ženami, které odporují zásadě stejné odměny 

a zavést nezbytná opatření, která by umožnila zaměstnancům domáhat se svých práv 

soudní cestou, pokud se cítí poškozeni v důsledku neuplatnění zásady stejné odměny. 

Nezbytností je pak ochrana zaměstnanců proti propouštění, pokud by tak snad 

zaměstnavatel reagoval na podanou stížnost nebo soudní řízení zaměřené na dodržování 

zásady stejné odměny.  
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Dosah Směrnice sahá i ke kolektivním smlouvám a mzdovým tarifům, a pokud 

by tyto byly v rozporu s principem rovného odměňování, musí státy zajistit jejich 

zneplatnění nebo změnění. V závěru zavádí Směrnice oznamovací povinnost ohledně 

opatření, která byla na jejím základě přijata, a to jak ve směru k zaměstnancům, tak 

ve směru ke Komisi.  

 

 K problematice rovného odměňování se vztahuje rovněž bohatá judikatura 

Evropského soudního dvora, která se dotýká jak ustanovení směrnice 75/117/EHS, tak 

vykládá čl. 141 (respektive původního článek 119) SES.33 Podrobněji se budu věnovat 

rozsudku ESD ve věci Defrenne proti Sabena.34 

 

 Rozsudek Defrenne proti Sabena měl ve své době mimořádný význam a dodnes 

na něj Soudní dvůr v některých svých rozhodnutích odkazuje. K pozadí případu - dle 

primárního práva, tehdejšího článku 119 SES byly státy povinny zavést do 31. prosince 

1961 zásadu rovného odměňování mezi muži a ženami do svých vnitrostátních právních 

řádů. Jelikož však mnohé státy tuto lhůtu nerespektovaly a zásadu do národního 

zákonodárství neimplementovaly, přijala Rada v únoru 1975 směrnici č. 75/117/EHS 

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné 

odměny za práci pro muže a ženy. Článek 8 Směrnice zavázal členské státy do jednoho 

roku inkorporovat do vnitrostátních právních řádů právní a správní předpisy pro 

dosažení zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy. 

 

 Ke skutečnostem a průběhu řízení – paní Gabrielle Defrenne pracovala u letecké 

společnosti SABENA. Když ve svých čtyřiceti letech odcházela do penze, obrátila se 

proti svému zaměstnavateli s žalobou na soud s tím, že letušky dostávaly méně peněz, 

                                                 
33 Např. Rozsudek Soudního dvora ve věci C-262/88, Douglas Harvey Barber proti Guardian Royal 
Exchange Assurance Group ze dne 17. května 1990.; Rozsudek Soudního dvora ve věci C-381/99 
Susanna Brunnhofer proti Bank der österreichischen Postsparkasse AG ze dne 26. června 2001.; 
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-381/99 Macarthys Ltd proti Wendy Smith ze dne 27. března 1980.; 
Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-243/95, Hill a Stapleton proti Důchodový komisaři a 
Ministerstvo financí ze dne 17.června 1998.; Rozsudek Soudního dvora ve věci C- 96/80, J.P. Jenkins 
proti Kingsgate ze dne 31. března 1981.; Rozsudek Soudního dvora ve věci C-236/98, Ombudsman pro 
rovné příležitosti - Jämställdhetsombudsmannen - proti Městské radě v Örebro ze dne 30. března 2000.; 
Rozsudek Soudního dvora ve věci C-69/80, Susan Jane Worringham a Margaret Humphreys proti Lloyds 
Bank Limited, ze dne 11. března 1981. 
34 Rozsudek Soudního dvora ve věci C- 43/75, Gabrielle Defrenne proti Société anonyme belge de 
navigation aérienne Sabena SA ze dne 8. dubna 1976. 
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než jejich mužští kolegové - stevardi, ačkoliv náplň práce byla totožná. V pozdějších 

fázích rozhodování se belgický pracovní soud v Bruselu obrátil na Soudní dvůr, aby 

v rámci rozhodování o  předběžných otázkách posoudil: 

 

• jestli článek 119 SES zavádí do národního práva každého členského státu 

zásadu rovné odměny pro muže a ženy za stejnou práci a zda, a od kterého data 

se dodržování tohoto principu mohou zaměstnanci domáhat v řízení před 

národními soudy 

• zda se v důsledku opatření přijatých orgány EHS stal článek 119 

aplikovatelným ve vnitřním právu členských států 

 

Ve svém rozsudku Soudní dvůr poukázal na fakt, že čl. 119 SES sleduje jak 

hospodářský, tak sociální účel a ukazuje, že zásada stejné odměny představuje součást 

základů Společenství. Stejné odměny se lze dovolat před vnitrostátními soudy – 

ustanovení má tedy horizontální přímý účinek a je bezprostředně aplikovatelné. Soud 

nicméně zúžil aplikovatelnost pouze na přímou a otevřenou diskriminaci. Přechodné 

období pro implementaci čl. 119 SES skončilo 1. ledna 1962 a jakkoli směrnice 

75/117/EHS  přechodné období prodlužovala, Soudní dvůr dovodil, že přímý účinek 

článku 119 SES není lhůtou pro harmonizaci Směrnice vyloučen, protože směrnice 

sama o sobě změnit lhůtu k aplikovatelnosti článku 119 SES nemůže. Z důvodu značné 

časové prodlevy mezi datem, kdy měla být aplikace článku 119 SES plně zajištěna 

a vydání tohoto rozsudku, by stanovení přímého účinku zpětně k datu 1. ledna 1962 

mohlo znamenat značné hospodářské následky z důvodu zpětného vznášení nároků 

poškozených pracovníků. Soud proto omezil přímé účinky pouze v případě žalob (nebo 

jim rovnocenných stížností), podaných před datem vydání tohoto rozsudku. 

 

3.2.4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. 

července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného 

zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

 

Jak můžeme vysledovat, problematika zákazu diskriminace a rovného zacházení 

je v Evropském právu roztříštěna do poměrně velkého množství norem a soudních 
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rozhodnutí ESD. Z tohoto důvodu přistoupilo Společenství ke konsolidaci právní 

úpravy do jednoho zastřešujícího dokumentu. Primárním cílem tohoto projektu není 

v této oblasti zavádět úplně novou úpravu, ale především ujednotit a zpřehlednit 

dosavadní předpisy a korigovat je ve světle judikatury Soudního dvora.  

 

Původní směrnice 75/117/EHS, 76/207/EHS, ve znění směrnice 2002/73/ES, 

97/80/ES, 86/378/EHS, ve znění směrnice 96/97/ES, které tvoří podklad pro novou 

úpravu, zůstávají v platnosti až do 15. srpna 2009 a mohou vyvolávat právní účinky, 

nehledě na ustanovení směrnice 2006/54/ES. 

 

3.2.5 Další směrnice  

 

Evropské právo upravuje zásadu rovného zacházení v mnoha dalších směrnicích, 

z nichž některé sice výslovně zákaz diskriminace neupravují, vztahují se však 

k diskriminační tématice a dosažení cíle zákazu diskriminace usnadňují. Vyzdvihl bych 

z nich zejména: 

 

• Směrnici Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti 

zemědělství, a o ochraně v mateřství 

• Směrnici Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení 

zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení 

• Směrnici Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení 

pracovníků 

• Směrnici Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním 

poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru 

• Směrnici Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření 

pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň 

a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň 
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• Směrnici Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě 

o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, 

CEEP a EKOS 

• Směrnici Rady 96/34/ES ze dne 3. června 1996 o rámcové dohodě o rodičovské 

dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS 

• Směrnici Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o 

částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP 

a EKOS 

 

3.3 Shrnutí 

 

V době prohlubující se evropské integrace získávají předpisy Evropského práva  

stále větší váhu. Harmonizaci práva v oblasti antidiskriminačního zákonodárství 

vnímám jako velmi užitečnou, hlavně z důvodu zavedení určitých standardů rovného 

zacházení ve všech členských státech, což je velmi vítané v době, kdy neustále dochází 

k větší mobilitě pracovníků mezi jednotlivými členskými státy. Pozitivně lze také 

vnímat bohatou judikaturu Evropského soudního dvora, která evropské právo zpřesňuje 

a logicky doplňuje. Tendence které v poslední době naznačují snahu o zjednodušení 

a stmelení roztříštěné Evropské antidiskriminační právní úpravy, lze taktéž registrovat 

s povděkem.
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4.  Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace v právním 

řádu České republiky a související judikatura 

 

V této kapitole se zaměřím na platnou právní úpravu zákazu diskriminace  

v České republice. V jejím rámci se budu v úvodní části zabývat ústavní úpravou této 

problematiky, tak jak vyplývá z Ústavy a Listiny základních práv a svobod. Druhou 

část poskytnu pro analýzu platné zákonné úpravy – zejména zákoníku práce a zákona 

o zaměstnanosti. Třetí část zaměřím na rozbor antidiskriminačního zákona, který byl 

schválen poslaneckou sněmovnou a nabude účinnosti 1. září 2009. Ve čtvrté části 

zaměřuji pozornost na procesněprávní předpisy, zejména dokazování diskriminace 

podle občanského soudního řádu. V závěru této kapitoly zanalyzuji vybranou soudní 

judikaturu a pokusím se o shrnutí. 

 

4.1 Platná právní úprava v České republice 

 

Právní úprava rovného zacházení a antidiskriminačního zákonodárství 

prochází v České republice postupným vývojem. Z relativního právního vakua, které 

v této oblasti existovalo ještě před několika lety, se dnes situace zlepšila, ať už je to 

zásluhou směrnic, které Česká republika do svého právního řádu implementovala, 

či z popudu národního zákonodárce.  

 

4.1.1 Ústavní zákony 

 

Stěžejní význam mají v České republice předpisy tvořící její ústavní pořádek, 

a to Ústava České republiky35 (dále také „Ústava“) a Listina základních práv a svobod36 

(dále také „Listina“).  

 

Ústava sice neobsahuje ve svých ustanoveních výslovný zákaz diskriminace, 

nicméně již ve svém úvodu prohlašuje Českou republiku za svobodný a demokratický 

                                                 
35 Ústavní zákon 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
36 Usnesení  předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a 
svobod, ve znění pozdějších předpisů. 
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stát, založený na úctě k lidským právům a základním svobodám, jejichž ochranu stát 

zaručuje soudní mocí. Na základě čl. 10 Ústavy jsou vnitrostátním pramenem práva 

také vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž 

je Česká republika vázána a mají přednost před zákonem. O těch nejvýznamnějších 

pojednávám v kapitolách výše. 

 

 Listina již obsahuje mnohá ustanovení, která se k problematice rovného 

zacházení přímo vztahují. Jde zejména o ustanovení čl. 1, který stanoví, že „lidé jsou 

svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné“. Toto je dále rozvedeno v čl. 3, který 

zaručuje základní práva a svobody „všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 

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

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“.  

Jde o tzv. univerzální zákaz diskriminace a vztahuje se ke všem základním právům 

a svobodám a zároveň navazuje na řadu mezinárodních úmluv.37 V hlavě čtvrté 

upravující hospodářská, sociální a kulturní práva najdeme úpravu dotýkající se tématu 

zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Konkrétně čl. 26 zaručuje každému 

právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 

a provozovat jinou hospodářskou činnost. Článek 28 zabezpečuje zaměstnancům právo 

na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky a čl. 29 zajišťuje 

právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky ženám, 

mladistvým a osobám zdravotně postiženým. 

 

 Jakkoli mají normy ústavního práva významný a nezastupitelný charakter, pro 

přímou ochranu a horizontální účinek jich nelze zpravidla s úspěchem použít 

a zákonodárce je proto aplikoval do zákonů, o kterých pojednávám v následujících 

bodech. 

 

 

 

                                                 
37 Pavlíček, V. a kolektiv. Ústava a ústavní řád České republiky. 2. díl : Práva a svobody. 2. doplněné 
a podstatně rozšířené vydání. Praha : Linde, 2002, s. 38. 
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4.1.2 Pracovněprávní předpisy a další zákony 

 

Není překvapením, že nejširší pole působnosti mají v oblasti zákazu 

diskriminace zejména právní předpisy na zákonné úrovni. Mezi nejdůležitější z nich 

řadíme zejména: 

 

• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost 

v rozpočtových  a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění 

pozdějších předpisů 

• zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů 

• zákon č. 361/2003 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Zákonu č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací (antidiskriminační zákon), který by jinak do této kategorie také 

patřil, poskytnu prostor v samostatném bodě. 

 

4.1.2.1      Zákoník práce 

 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění (dále také „ZPr.“ nebo 

„zákoník práce“) nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007 a nahradil tím více než čtyřicet let 

účinnou normu č. 65/1965 Sb. Zatímco starý zákoník (65/1965 Sb.) obsahoval definici 

přímé a nepřímé diskriminace, obtěžováni, sexuálního obtěžování (§ 1), zákoník práce 

vyhradil definici těchto a dalších pojmů do úpravy antidiskriminačního zákona, 

na který odkázal. V době, kdy zákoník práce nabyl účinnosti, však antidiskriminační 

zákon stále neexistoval a podařilo se jej přijmout téměř až po dvou a půl letech. 
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Faktické oslabení ochrany proti diskriminaci, které přijetí zákoníku práce vyvolalo 

oprávněně kritizovala i Evropská komise z důvodu absence implementace směrnic 

2000/43/ES, 2000/78/ES a 86/378/EHS, ve znění 96/97/ES.  

 

Zákoník práce v hlavě III - základní zásady pracovněprávních vztahů, ukládá 

zaměstnavateli v § 13 odst. 2 pís. b, c povinnost, aby zajistil rovné zacházení 

se zaměstnanci a dodržoval zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců a zároveň 

dodržoval zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění 

a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.  

 

Rovnému zacházení, zákazu diskriminace a důsledky, které vyplývají z porušení 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů vyhradil zákonodárce Hlavu IV zákoníku 

práce. Dle § 16 ZPr. jsou zaměstnavatelé „povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci 

a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou 

přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání“.  Dále 

je v pracovněprávních vztazích zakázána jakákoliv diskriminace. Výklad pojmů jako 

jsou přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci přenechává zákoník 

práce do působnosti antidiskriminačnímu zákonu. V třetím odstavci je vypočteno, kdy 

se rozdílné zacházení za diskriminaci nepovažuje, a to tehdy, pokud toto rozdílné 

zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce a účel je  oprávněný 

a požadavek přiměřený. V závěru je připuštěna i afirmativní akce, kdy za diskriminaci 

není považováno opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání 

nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené některým 

z důvodů uvedených v antidiskriminačním zákonu. Řešení, kdy zákonodárce pozitivní 

vymezení pojmů diskriminace ponechal do zvláštního zákona a naopak stanovil, co se 

za diskriminaci nepovažuje, vnímám jako velmi nešťastné a nesourodé. Zvláště pokud 

vezmeme v úvahu fakt výrazné časové mezery mezi účinností zákoníku práce 

a antidiskriminačního zákona.   
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Právní prostředky ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích 

ponechává §17 ZPr. opět úpravě antidiskriminačního zákona. 

 

Z dalších ustanovení zákoníku práce, které se úzce dotýkají principu 

nediskriminace, bych vyzdvihl zejména § 110, který upravuje právo všech zaměstnanců 

u zaměstnavatele na stejnou mzdu, plat nebo odměnu z dohody za stejnou práci nebo 

za práci stejné hodnoty. Za významnou považuji i úpravu zvláštních pracovních 

podmínek některých zaměstnanců umístěnou v samostatné Hlavě IV ZPr., jenž 

obsahuje mimo jiné opatření o pracovních podmínkách a povinnostech zaměstnavatelů 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zaměstnankyň - matek, zaměstnanců 

pečujících o dítě a mladistvých zaměstnanců. 

 

Z důvodu zabránění diskriminačního chování již v samém zárodku, nesmí 

zaměstnavatel v intencích § 316 odst. 4 vyžadovat od zaměstnance informace, 

nesouvisející bezprostředně s výkonem práce a s pracovněprávním vztahem, zejména o: 

 

a) těhotenství 

b) rodinných a majetkových poměrech 

c) sexuální orientaci 

d) původu 

e) členství v odborové organizaci 

f) členství v politických stranách nebo hnutích 

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti 

h) trestněprávní bezúhonnosti 

 

Jestliže je však dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být 

vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, může zaměstnavatel požadovat 

informace o těhotenství zaměstnankyně, rodinných a majetkových poměrech 

a trestněprávní bezúhonnosti. Dle mého názoru by požadavek na poskytnutí této 

informace měl zaměstnavatel na požádání vždy odůvodnit a tyto důvody by měly být  

ospravedlnitelné a úměrné požadavkům zaměstnavatele. 
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4.1.2.2      Zákon o zaměstnanosti 

 

Zákon zaměstnanosti (dále také „ZaměstZ.“) upravuje v souladu s právem 

Evropských společenství zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Pro mou práci se 

jeví zajímavým ustanovení § 2 odst. 1 pís. j, který mezi faktory, které se do státní 

politiky zaměstnanosti zahrnují, řadí také „opatření obsažená na podporu a dosažení 

rovného zacházení s muži a ženami, s osobami bez ohledu na jejich rasový a etnický 

původ, s osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které mají 

ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup k zaměstnání, rekvalifikaci, 

přípravu k práci a ke specializovaným rekvalifikačním kurzům, a opatření pro 

zaměstnávání těchto osob.“ V návaznosti na to je v dalších ustanoveních zákona (§ 4 

v kontextu § 3 ZaměstZ.) přikázána zaměstnavatelům povinnost zajišťovat rovné 

zacházení se všemi fyzickými osobami, které uplatňují právo na zaměstnání. Zákon 

dále zakazuje přímou a nepřímou diskriminaci (které definuje38), jakož i podněcování, 

navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci. Zákon formuluje 

i obtěžování a sexuální obtěžování. 

 

 Pokud přesto dojde při uplatňování práva na zaměstnání k porušování rovného 

zacházení nebo k diskriminaci, fyzická osoba se může domáhat aby od porušování bylo  

upuštěno, byly odstraněny jeho následky a aby bylo poskytnuto přiměřené 

zadostiučinění, případně náhrada nemajetkové újmy v penězích. 

  

 V neposlední řadě zákon zakazuje zaměstnavateli při výběru zaměstnanců 

vyžadovat informace ohledně jejich národnosti, rasového nebo etnického původu, 

politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického 

přesvědčení a sexuální orientace. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat 

rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Zákon proto 
                                                 
38 § 4 odst. 5 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti: „Přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo 
nebo by bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů s fyzickou osobou 
zacházeno méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 
srovnatelné situaci“.;  
§ 4 odst. 6 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti: „Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy 
zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či zvýhodňuje fyzickou osobu vůči 
jiné na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů; nepřímou diskriminací z důvodu 
zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout opatření, která jsou v konkrétním případě 
nezbytná, aby fyzická osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání“.  
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dále zakazuje zaměstnavatelům činit nabídky zaměstnání, které mají mj. diskriminační 

charakter a odporují dobrým mravům. Bohužel se stále můžeme v tisku i jiných médích 

široce setkat s nabídkami práce, které tento zákaz bezprecedentně porušují.39 Na druhou 

stranu pokud se zaměstnavatel dotazuje uchazeče o zaměstnání na jeho případné tělesné 

omezení, které by mu zabránilo zvedat těžká břemena, z toho důvodu, že převážný 

výkon práce obnáší zvedání a přenášení balíků o vyšší hmotnosti, pak lze jen těžko 

namítat absolutní nepřípustnost takovéto otázky a diskriminaci z důvodu tělesného 

postižení.  

 

Porušení zákazu diskriminace nebo nezajištění rovného zacházení považuje 

ZaměstZ. za přestupek a fyzické nebo právnické osobě může být za jeho spáchání 

uložena pokuta až milion korun, s ohledem k závažnosti správního deliktu, způsobu 

jeho spáchání, následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.  

 

4.1.2.3     Zákon o inspekci práce 

 

Kontrolu dodržování rovného zacházení v pracovních vztazích a pracovních 

podmínek, práva a povinnosti při kontrole a sankce za porušení stanovených 

povinností, svěřil zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „ZIP“) do pravomoci inspekce práce, kterou za tím účelem zřídil.  

 

Konkrétní ochranu rovného zacházení najdeme v části čtvrté zákona o inspekci 

práce, zabývající se přestupky a správními delikty. Podle § 11 ZIP se přestupku 

na úseku rovného zacházení dopustí fyzická osoba tím, že: 

• nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní 

podmínky, odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění 

peněžité hodnoty, a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo 

jiného postupu v zaměstnání 

• diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce) 

                                                 
39 Viz. inzerát uveřejněný v deníku Metro dne 16.6.2009, s. 25. „Úklidová firma přijme ihned ženy 
z tuzemska na HPP i na brigádu na úklid VŠ kolejí v Praze-4 Chodově“. 
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• postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem 

domáhal svých práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů 

• neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho 

stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu 

Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 

 

Přestupky a správní delikty na úseku odměňování zaměstnanců nalezneme 

v § 13 ZIP a fyzická osoba poruší zásadu rovného odměňování a dopustí se přestupku 

tím, že neposkytne zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou 

mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do 

výše 500 000 Kč. 

 

Pokud by se stejného porušení dopustila místo fyzické osoby osoba právnická, 

dopustila by se rovněž přestupku nebo správního deliktu a hrozila by jí stejně vysoká 

sankce. Ustanovení § 24 ZIP upravující správní delikty právnických osob na úseku 

rovného zacházení, respektive § 26 ZIP upravující správní delikty právnických osob na 

úseku odměňování zaměstnanců, jsou obsahově totiž totožné k § 11, respektive 

§ 13 ZIP upravující přestupky fyzických osob v těchto oblastech 

 

4.1.2.4     Další zákony 

 

Z dalších zákonu, které upravují antidiskriminační tematiku, bych v krátkosti 

zmínil zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových 

a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, který 

zaručuje mužům a ženám stejný plat za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty, 

přičemž stejnou prací se rozumí „práce stejné nebo srovnatelné složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních podmínkách, 

při stejných nebo srovnatelných pracovních schopnostech a pracovní způsobilosti 

zaměstnance, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce, a to 

ve služebním poměru ke stejnému zaměstnavateli“. Úpravu problematiky rovného 

odměňování nalezneme v zákoníku práce, který zároveň k datu své účinnosti tj. 1. ledna 

2007 zrušil část zákona o platu a zákon 1/1992 Sb., o mzdě. 
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Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

obsahuje zásadu rovného přístupu všech uchazečů do služebního poměru a zakazuje 

přímou a nepřímou diskriminaci i navádění k diskriminaci. Případy, kdy je pro odlišné 

zacházení věcný důvod spočívající v povaze služby, kterou voják vykonává, a který 

je pro výkon této služby nezbytný se za diskriminaci se nepovažují. 

 

Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákon, ve znění pozdějších předpisů, který 

kromě některých ustanovení nabude účinnosti 1. ledna 2012 stanoví zákaz diskriminace 

ve služebním poměru Podle ustanovení § 80 je mimo jiné Služební úřad  povinen 

zajišťovat rovné zacházení se všemi státními zaměstnanci, zakazuje se jakákoliv přímá 

i nepřímá diskriminace, ponižování lidské důstojnosti státního zaměstnance, nevítané, 

nevhodné nebo urážlivé sexuální chování, nebo chování, které může být oprávněně 

vnímáno jako podmínka, která ovlivňuje výkon práv nebo povinností vyplývajících 

ze služebního poměru. 

 

4.1.3 Antidiskriminační zákon 

 

S účinností od 1. září 2009, byl v parlamentu přijat zákon č. 198/2009 Sb., 

o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), dále také „AnZ.“. Účinností 

antidiskriminačního zákona, dojde k transpozici směrnic EU, zejména Směrnice 

č. 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu 

na jejich rasu nebo etnický původ, Směrnice č. 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný 

rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání a Směrnice č. 86/378/EHS ve znění 

Směrnice č. 96/97/ES. Dosavadní nedostatek transpozice antidiskriminačních směrnic, 

Evropská komise oprávněně kritizovala, čemuž svědčí i Rozsudek ESD, Komise 

Evropských společenství proti České republice40, v jehož výroku je jednoznačně 

konstatováno porušení povinnosti ze strany České republiky, které pro ni vyplývají 

z antidiskriminačních směrnic a Aktu o podmínkách přistoupení České republiky 

                                                 
40 Rozsudek soudního dvora ve věci C – 41/08, Komise Evropských společenství proti České republice, 
ze dne 4. prosince 2008. 
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k Evropské unii. Podle názoru Evropské komise, který uvedla ve své žalobě, však ani 

přijetím antidiskriminačního zákona nemusí být transpozice směrnic úspěšné dovršena, 

neboť návrh zákona (který byl ve stejném znění v červnu 2009 přijat), obsahuje pouze 

všeobecné zásady nediskriminace a rovného zacházení, a neprovádí tedy předmětné 

směrnice.41  

 

 Antidiskriminační zákon je rozdělen do sedmi částí. Základ zákona je obsažen 

v části první, část druhá až šestá jsou vyhrazena ustanoveními o změnách souvisejících 

zákonů, část sedmá jeho účinnosti. Z tohoto důvodu zaměřím svou pozornost zejména 

na zmíněnou část první. 

 

 Část první AnZ. je rozdělena do třech hlav. Hlava první obsahuje obecná 

ustanovení, v jehož rámci je upraven předmět úpravy, definovány základní pojmy, 

stanoveny přípustné formy rozdílného zacházení a upravena zásada rovného zacházení 

pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků. Hlava druhá reguluje 

právní prostředky ochrany před diskriminací a v Hlavě třetí nalezneme přechodná 

ustanovení. V samotném úvodu zákon odkazuje na Směrnice EU, které dle § 1 odst. 1 

zapracovává. V návaznosti na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní 

smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení 

a zákaz diskriminace ve věcech: 

 

• práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání 

• přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti 

• pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování 

• členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo 

organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům 

poskytují 

• členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto 

veřejnoprávní korporace svým členům poskytují 

• sociálního zabezpečení 

                                                 
41 Přináší již nepřijetí antidiskriminačního zákona své první ovoce? : Judikatura Evropského soudního 
dvora, č. 6/2008, s. 483. 
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• přiznání a poskytování sociálních výhod 

• přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování 

• přístupu ke vzdělání a jeho poskytování 

• přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti 

nebo při jejich poskytování 

 

Ve všech právních vztazích, na které se vztahuje tento zákon, má dle dikce § 1 

odst. 3 fyzická osoba právo na rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována. 

Tímto ustanovením zákonodárce záměrně vynechal z úpravy antidiskriminačního 

zákona osoby právnické, které však (jak ostatně dovozuje i Ústavní soud42) mají také 

právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací tam, kde to připouští jejich 

povaha. AnZ. se rovněž nevztahuje na státní příslušníky třetích zemí nebo osob bez 

státní příslušnosti, pokud jde o právní vztahy související s úpravou podmínek vstupu 

a pobytu na území České republiky. 

 

Základní pojmy a zároveň jejich definice jsou uvedeny v § 2 až 5 AnZ. Zákon 

definuje právo na rovné zacházení, kterým rozumí právo nebýt diskriminován 

z důvodů, které AnZ. stanoví. Dále definuje diskriminaci přímou43 a vyjmenovává 

diskriminační důvody, vycházeje z příslušných antidiskriminačních směrnic. Výjimky 

z těchto vyjmenovaných důvodů mohou být aplikovány pouze v případě, pokud je to 

skutečně nezbytné s respektováním principu přiměřenosti. Za diskriminaci z důvodu 

pohlaví považuje AnZ. i diskriminaci z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství 

a z důvodu pohlavní identifikace. 

 

Diskriminací je podle zákona také jednání, kdy je s osobou zacházeno méně 

příznivě na základě domnělého důvodu, čím se zohledňuje skutečnost, 

že k diskriminaci dochází nikoliv na základě subjektivního vymezení osoby jako 

příslušníka určité skupiny, ale naopak na základě přisouzení takové určité vlastnosti 
                                                 
42 Srov. Nález Ústavního soudu ve věci Pl.ÚS 15/93 o návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 
39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských 
družstev, ze dne 19. ledna 1994. 
43 § 2 odst. 3 AnZ „Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou 
osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 
srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 
zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru“.  
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okolím. Okolí pak určitou osobu pokládá za příslušníka určité skupiny, bez ohledu 

na to, zda takový předpoklad souhlasí se skutečností nebo ne. 

 

Nepřímou diskriminací, která je definována v § 3 odst. 1 AnZ. zákon rozumí 

takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, 

kritéria nebo praxe, je z některého z diskriminačních důvodů určitá osoba 

znevýhodněna oproti ostatním. O nepřímou diskriminaci se nejedná, pokud dané 

kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho 

dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Znaky nepřímé diskriminace vymezil ve své 

judikatuře zejména Evropský soudní dvůr.44 

 

Zvláštní ochranu před diskriminací poskytuje zákon také zdravotně postiženým 

osobám. Za nepřímou diskriminaci v tomto ohledu rozumí odmítnutí nebo opomenutí 

přijmout přiměřená opatření k umožnění osobě se zdravotním postižením přístup 

k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti, nebo funkčnímu nebo jinému 

postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit 

jiného odborného vzdělávání nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti. Jde 

tedy o uložení pozitivní povinnosti provádět za určitých podmínek opatření k vyrovnání 

znevýhodnění, ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení. 

Při rozhodování o nepřiměřenosti opatření, je nutné vzít v úvahu míru užitku, kterou má 

osoba se zdravotním postižením z realizace opatření, únosností finančních nákladů 

pro povinného, dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a způsobilost 

náhradních opatření, které by vedly k uspokojení potřeb osoby se zdravotním 

postižením. Pokud je ovšem pasivně legitimovaný subjekt povinen taková opatření 

podle zvláštního právního předpisu uskutečnit, pak se toto opatření za nepřiměřené 

zatížení nepovažuje. 

 

Další formy diskriminace a jejich definice nalezneme v § 4 AnZ. První z nich 

je obtěžování, kterým se rozumí nežádoucí chování související s diskriminačními 

důvody, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření 

zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, 
                                                 
44 Např. Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-79/99, Julia Schnorbus proti Land 
Hessen, ze dne 7.prosince 2000. 
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nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující 

výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů. Sexuální obtěžování je stejné 

jednání, avšak se sexuálním podtextem. Pronásledováním se rozumí nepříznivé 

zacházení, postih nebo znevýhodnění v implikaci toho, že dotyčná osoba uplatnila 

práva, která jí tento zákon přiznává. 

 

Definice pojmu pokynu k diskriminaci je uvedena v § 4 odst. 4 AnZ. a rozumí 

se jím chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí 

osoby. Nutno dodat, že s pokynem k diskriminaci, stejně jako s naváděním 

k diskriminaci, kterým rozumíme chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje 

nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu (§4 odst. 5 AnZ.), se setkáváme 

především u právnických a podnikajících fyzických osob. 

 

Rovné odměňování je definováno v § 5 odst. 1 AnZ. a jak vyplývá z čl. 141 

odst. 2 SES, je nutno jej vykládat velmi široce. Odměnou jsou dle zákona rozuměna  

veškerá plnění, která jsou přímo nebo nepřímo poskytována osobě při závislé činnosti, 

ať už peněžitá nebo nepeněžitá, opakující se nebo jednorázová. 

 

K zajišťování rovného zacházení jsou pasivně legitimované subjekty povinny 

přijmout opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací, a která je 

možno s ohledem na dobré mravy požadovat, vzhledem k okolnostem a osobním 

poměrům toho, kdo má povinnost rovné zacházení zajišťovat. Zaměstnavatelé jsou 

rovné zacházení povinni zajišťovat ve věcech práva na zaměstnání a přístupu 

k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

pracovní a jiné závislé činnosti, včetně odměňování. 

 

Zákonodárce pokračuje v ustanovení § 5 odst. 4 až 6 ve výkladu pojmů, 

konkrétně co se pro účel zákona rozumí povoláním, sociální výhodou, či zdravotním 

postižením.45 

                                                 
45 § 5 odst. 4 AnZ. „Povoláním se pro účely tohoto zákona rozumí činnost fyzické osoby vykonávaná za 
úplatu v závislém nebo nezávislém postavení, jejíž řádný výkon zvláštní právní předpisy podmiňují 
splněním kvalifikačních předpokladů, zejména dosažením předepsaného vzdělání a popřípadě i doby 
praxe“. 
§ 5 odst. 5 AnZ. „Sociální výhodou se pro účely tohoto zákona rozumí sleva, osvobození od poplatků 
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Antidiskriminační zákon připouští formy rozdílného zacházení. Tyto výjimky 

vycházejí z judikatury Evropského soudního dvora a ze směrnic, které stanoví kterými 

důvody lze rozdílné zacházení ospravedlnit. Je to zejména zájem na ochranu rodinného 

a soukromého života, zdraví, práv a svobod druhých, rozhodující požadavky pro výkon 

zaměstnání či povolání. Diskriminací podle zákona například není rozdílné zacházení:  

 

• z důvodu věku, v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud je vyžadována 

podmínka minimálního věku, odborné praxe 

• které souvisí se stanovením rozdílného důchodového věku pro muže a ženy 

• ve věcech přístupu nebo odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání, pokud je 

k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti 

a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené 

• uplatňované za účelem ochrany žen z důvodu těhotenství a mateřství, osob se 

zdravotním postižením a za účelem ochrany osob mladších 18 let 

• při poskytování služeb, které jsou nabízeny v oblasti soukromého a rodinného 

života a úkonů prováděných v této souvislosti. 

Nutno dodat, že výjimky z rovného zacházení, musí být vždy objektivně odůvodněny 

legitimním cílem a prostředky k jejich dosažení musí být přiměřené a nezbytné. 

 

Afirmativní akci umožňuje antidiskriminační zákon výjimkou zveřejněnou v § 7 

odst. 2 a 3, a za diskriminaci se nepovažují opatření, jejichž cílem je předejít nebo 

vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené 

některým z diskriminačních důvodů a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. 

Ve věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání nesmí zvýhodnění vést k upřednostnění 

osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní 

současně posuzované osoby (viz. rozsudek ESD ve věci H. Marschall46).  

                                                                                                                                               
nebo peněžité nebo nepeněžité plnění, poskytované nezávisle na nárocích ze sociálního zabezpečení 
přímo nebo nepřímo určité skupině fyzických osob s obvykle nižšími příjmy nebo vyššími životními 
náklady než ostatní“. 
§ 5 odst. 6 AnZ. „Pro účely tohoto zákona se zdravotním postižením rozumí tělesné, smyslové, mentální, 
duševní nebo jiné postižení, které brání nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v 
oblastech vymezených tímto zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo 
má podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok“. 
46 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-409/95, H. Marschall v. Spolková země Severní 
Porýní-Vestfálsko, ze dne 11.listopadu 1993. 
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Zásada rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení 

pracovníků (§ 8 a 9 AnZ.) implementuje směrnici 86/378/EHS, ve znění směrnice 

96/97/ES. Zákon zde mimo jiné stanoví, na které případy se v systémech sociálního 

zabezpečení pracovníků vztahuje zásada rovného zacházení pro muže a ženy 

a vypočítává ze zásady rovného zacházení výjimky. 

 

Hlava druhá Antidiskriminačního zákona poskytuje právní prostředky k ochraně 

před diskriminací, a to těm subjektům, které se cítí dotčeny tím, že byly diskriminovány 

nebo bylo porušeno jejich právo na rovné zacházení. Jedná se zejména o právo domáhat 

se u soudu, aby bylo od diskriminace upuštěno, odstraněny následky diskriminačního 

zásahu a aby bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. V případě, že dobrá pověst 

nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, byla diskriminačním jednáním 

ve značné míře snížena, má tato osoba právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, 

jejíž výši určí soud. 

 

Právnickým osobám, které se zabývají rovným zacházením a zákazem 

diskriminace či ochranou práv obětí diskriminace, je ve věcech ochrany před 

diskriminací stanoven v ustanovení § 11 AnZ. okruh oprávnění. Existence a činnost 

těchto nevládních institucí, které mohou podávat podněty k zahájení správního řízení či 

podněty k provedení kontroly je významná především z důvodu jejich územní 

dislokovanosti, nižší finanční nákladnosti a znalosti prostředí, ve kterém zpravidla 

k diskriminaci dochází. 

 

 Část druhá Antidiskriminačního zákona se zabývá změnou zákona o Veřejném 

ochránci práv47. Veřejnému ochránci byl svěřen výkon pravomocí ve věcech ochrany 

práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. Novela zákona o veřejném 

ochránci práv, která nabude účinnosti 1. prosince 2009 umožní Ochránci přispívat 

k prosazování práva na rovné zacházení a poskytovat za tím účelem metodickou pomoc 

obětem diskriminace, při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. 

Dále může Ombudsman provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení 

                                                 
47 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, v platném znění. 
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k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťovat výměnu dostupných informací 

s příslušnými evropskými subjekty. 

 

 Část třetí obsahuje změnu § 133a občanského soudního řádu. Dle této novely 

k přenosu důkazního břemene dochází vedle věcí pracovních i v případě diskriminace 

v jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, ve věcech týkajících se povolání, 

podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim a členství 

v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních 

komorách. 

 

 Další části Antidiskriminačního zákona pak mění další zákony s diskriminační 

tématikou související, a to zákon o platu48, zákon o pojistné smlouvě49 a zákon 

o pojišťovnictví50. 

 

4.1.4 Procesněprávní předpisy  

 

Uplatnění práva na ochranu před diskriminací je pro poškozeného zaměstnance 

docela složitý problém, protože prokázat tvrzenou diskriminaci je často velmi těžké, ne-

li zcela nemožné. V případě soudního sporu nesl důkazní břemeno navrhovatel podle 

předpisů občanského práva procesního. Diskriminovaná osoba je většinou ve slabším 

postavení, než osoba diskriminující (typicky zaměstnanec proti zaměstnavateli), 

oprávněný žalobce tak velmi často neunesl důkazní břemeno, že byl žalovaným 

diskriminován, což vedlo v prohru ve sporu a povinnost nést a nahradit žalovanému 

náklady řízení. Slabší postavení se tak před soudem výrazně projevovalo, i když 

z teoretického hlediska měly obě strany stejnou možnost k uplatnění svých práv.51  

S přihlédnutím k těmto důvodům a z důvodu promítnutí závazku vyplývající ze 

směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě 

pohlavím, byl do zákona 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších 

                                                 
48 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. 
49 Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. 
50 Zákon č. 363/1999 Sb, o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů. 
51 Šmehlíková, R. : Princip rovnosti a ochrany slabšího v současné právní úpravě českého civilního 
procesu. Právní fórum 3/2005 str. 113. 
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předpisů (dále také „o.s.ř“), vtělen § 133a, který zavedl konstrukci takzvaného 

obráceného důkazního břemene. Konkrétně § 133a odst. 1 o.s.ř. – „Skutečnosti tvrzené 

o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního 

postižení, věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, 

pokud v řízení nevyšel najevo opak.“  

 

Podle této úpravy v občanském soudním řízení v pracovněprávních nebo jim 

obdobných věcech neprokazuje tvrzené skutečnosti o tvrzené přímé nebo nepřímé 

diskriminaci ten účastník, který uvádí skutečnosti, z nichž lze dovodit, že k přímé nebo 

nepřímé diskriminaci došlo, ale druhý účastník, tedy žalovaný. Opak pak vyjde najevo 

tím, že protistrana podá důkaz opaku tím, že prokáže rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci (uchazeči o zaměstnání)52 

 

Z důvodu nutnosti implementace směrnice 2000/43/ES a směrnice 2000/78/ES, byl 

do § 133a vložen novelou odstavec 2, který obrácené důkazní břemeno rozšířil o to, 

že „skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován 

na základě svého rasového nebo etnického původu, má soud ve věcech poskytování 

zdravotní a sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, přístupu ke vzdělání a odborné 

přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců nebo 

zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích a při prodeji zboží 

v obchodě nebo poskytování služeb za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak“.  

 

 V souvislosti s přenosem důkazního břemene v antidiskriminačních sporech, má 

důležitý význam nález Ústavního soudu53 ve věci návrhu Krajského soudu v Ústí nad 

Labem na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 o.s.ř.   

  

 Základem návrhu bylo přesvědčení Krajského soudu v Ústí nad Labem, že 

ustanovení § 133a odst. 2 občanského soudního řádu narušuje ústavní princip procesní 

                                                 
52 Bureš, J., Drápal, L., Krčmář Z. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. I. díl. 7. vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2006, s. 616. 
53 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. Zn. Pl. ÚS 37/04 (Publikován pod číslem 
419/2006 Sb.). 
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rovnosti účastníků soudního řízení, a tudíž je v rozporu s čl. 96 odst. 1 Ústavy. Krajský 

soud v Ústí nad Labem se domníval, že přesunem důkazního břemene z žalobců na 

žalované je strana žalující nespravedlivě zvýhodněna, protože nemusí prokazovat, co se 

mělo stát a proč je žalováno. Strana žalovaná je zatím nespravedlivě znevýhodněna, 

neboť by měla prokázat, co se nestalo, ačkoliv s potřebností takového důkazu nemohla 

předem počítat. Navrhovatel poukázal na fakt, že z logiky věci přitom vyplývá, 

že zatímco první důkaz je možný relativně snadno, důkaz druhý je obtížný, případně – 

jako v předmětné věci – i zcela nemožný.  

 

Ústavní soud návrh krajského soudu v Ústí nad Labem na zrušení ustanovení 

§ 133a odst. 2 o.s.ř. zamítl a zároveň provedl ústavně konformní výklad tohoto 

ustanovení. Ústavní soud se zřetelem k judikatuře Evropského soudního dvora54 

shledal, že nelze dovodit, že osobě, která se cítila být rasově diskriminována, stačí 

pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání. Tato osoba, čili žalobce, musí 

v soudním řízení tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy 

neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále 

pak musí poškozený tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo motivováno diskriminací 

na základě rasového nebo etnického původu. Tuto motivaci ovšem prokazovat nemusí, 

ta se v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá, je však vyvratitelná, prokáže-

li se (dokazováním) opak. Požadavek, aby strana žalující musela prokazovat, že byla 

diskriminována právě a výlučně pro svůj rasový (etnický) původ, a nikoli z důvodu 

jiného, je zcela zjevně nesplnitelný, neboť prokázat motivaci (pohnutku) žalované 

strany je z povahy věci vyloučeno. 

  

 Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že žalobce musí prokázat, že 

k nerovného zacházení došlo a tvrdit, že k nerovnému zacházení došlo na základě 

diskriminačního znaku. Žalovaný má pak v důsledku obráceného důkazního břemene 

povinnost prokázat, že nešlo o nerovné zacházení na základě diskriminačního znaku. 

Pokud toto neprokáže, má soud tvrzení ze strany žalobce za prokázané. Možný důkaz 

může být dán tím, že žalovaný prokáže, že žalobce, který si stěžuje na to, že nebyl 

v restauraci obsloužen kvůli svému romskému původu, žalovanému již několikrát 

                                                 
54 Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-196/02, Nikoloudi v. OTE ze dne 10. března 2005. 
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nezaplatil, působil v restauraci výtržnosti, případně se jinak nepřístojně choval, zatímco 

naopak jiné Romy žalovaný bez problému obsluhuje.55  

 

 Z jiných procesněprávních ustanovení, která mají za cíl ochranu slabší strany 

před diskriminací je např. § 26 odst. 3 o.s.ř. a § 35 odst. 4 zákona 150/2002 Sb., soudní 

řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Uvedená ustanovení přiznávají účastníkovi 

soudního řízení ve věcech ochrany před diskriminací, dát se v řízení zastupovat též 

právnickou osobou vzniklou na základě zvláštního právního předpisu, k jejímž 

činnostem uvedených ve stanovách, patří ochrana před takovou diskriminací.  

 

4.2 Judikatura českých soudů 

 

Na rozdíl od západních zemí, je v České republice judikatura soudů 

v antidiskriminační oblasti (až na pár zaznamenání hodných případů), nepočetná. 

V rámci tohoto bodu se zaměřím zejména na, dle mého názoru, značně významný nález 

Ústavního soudu ve věci věkové diskriminace, který byl vyhlášen na konci dubna 2009. 

Poté uvedu v krátkosti další vybrané judikáty českých soudů.  

 

Ústavní soud vydal dne 30. dubna doposud asi nejvýznamnější nález56 ve věci 

ústavní stížnosti namítající diskriminaci v zaměstnání. Tento nález je považován 

za jeden z nejkvalitnějších příspěvků Ústavního soudu k české antidiskriminační 

diskusi a je také prvním případem, kdy Ústavní soud aplikoval pro zjištění 

protiústavnosti v individuálním případě statistická data.57
 

 

Ke skutečnostem a průběhu řízení - v roce 2004, byl doc. ing. J. H., CSc ve věku 

59 let propuštěn ze zaměstnání na Úřadu vlády. Stěžovatel od začátku uváděl, že byl 

porušen zákaz diskriminace z důvodů věku. V rámci reorganizace bylo přijato 

do pracovního poměru větší počet nových zaměstnanců ve věku do 30 let a naproti 

tomu na základě uvedené organizační změny byli propuštěni zejména zaměstnanci nad 

                                                 
55 Kühn, Z. Přenos důkazního břemene v antidiskriminačních sporech z pohledu ústavního pořádku, 
Jurisprudence, sv. 15, č. 5/2006, str. 51-57. 
56 Nález Ústavního soudu II. ÚS 1609/08, ze dne 30. dubna 2009. 
57 Kühn, Z., Nález ÚS ve věci věkové diskriminace, http://jinepravo.blogspot.com, ze dne 14. června 
2009. 
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50 let věku. Obvodní soud pro Prahu 1, na který se stěžovatel obrátil, ve svém rozsudku 

námitky žalobce odmítl. Podrobně rozebral statistické údaje Úřadu vlády (zejména 

posoudil celkovou věkovou strukturu zaměstnanců na úřadě vlády) a dovodil z nich, 

že účinek posuzované organizační změny vůči skupině zaměstnanců nad 50 let 

diskriminační nebyl. Odvolací soud rozsudek potvrdil a Nejvyšší soud dovolání 

stěžovatele odmítl. Žalobce se proto obrátil s ústavní stížností na Ústavní soud. 

 

Ústavní soud poukázal na čl. 1 Listiny základních práv a svobod 

s konstatováním, že „Princip rovnosti je samotným ohniskem ústavního pořádku České 

republiky, je stěžejním východiskem pro interpretaci a aplikaci práva a k jeho ochraně 

je třeba přistupovat s obzvláštní obezřetností.“ Ústavní soud dále uvedl s odkazem 

na jeho předchozí judikaturu58, že ústavní zásada rovnosti vyjádřená v čl. 1 Listiny 

neznamená absolutní rovnost, ale toliko rovnost relativní, požadující pouze odstranění 

neodůvodněných rozdílů. 

 

Klíčový argument stěžovatele v řízení před Ústavním soudem byla tvrzená 

nesprávná aplikace § 133a odst. 1 občanského soudního řádu ze strany obecných soudů, 

čímž bylo porušeno žalobcovo základní právo podle čl. 36 odst. 1 Listiny. Ústavní soud  

s poukazem na své předchozí rozhodnutí59 uvedl, že ustanovení § 133a odst. 1 o. s. ř. 

neznamená, že žalující strana může rezignovat na svou obecnou důkazní povinnost. 

K procesnímu úspěchu žalobce tedy nestačí pouhé jeho přesvědčení o jeho případné 

diskriminaci, ale je nutno tvrzené skutečnosti doložit takovým způsobem, aby z nich 

nerovné zacházení opravdu vyplývalo. Jelikož stěžovatel svá tvrzení opíral o statistické 

údaje, ze kterých vyplývá, že v konkrétním úseku byli nadbytečnými shledáni 

v naprosté většině - z 80% - zaměstnanci starší 50 let, a naopak byli přijati z 93% 

zaměstnanci mladší 28 let, konstatoval Ústavní soud, že posuzovaný případ vyžaduje 

aplikaci § 133a odst. 1 občanského soudního řádu a obecné soudy pochybily tím, 

že důkazní břemeno nepřenesly. 

 

                                                 
58 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 5. listopadu 1996, , sp. Zn. Pl. ÚS 6/96 (Publikován pod číslem 
295/1996 Sb.) 
59 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006, sp. Zn. Pl. ÚS 37/04 (Publikován pod číslem 
419/2006 Sb.). 
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Z nálezu tedy vyplývá „povinnost obecného soudu přenést důkazní břemeno, 

a následně ve fázi řízení, kde se již vede dokazování opaku, […] posoudit i to, zda nově 

stanovená kritéria pro zastávání určité pozice, z níž je dávána výpověď, nebyla 

vytvořena účelově. Vytvořením umělých požadavků a kritérií nelze legitimovat 

rozlišování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích dle jinak zakázaných parametrů. 

To by z "antidiskriminačních" norem činilo prázdná ustanovení bez šance vynutit jejich 

splnění. Těžko lze totiž reálně předpokládat, že v praxi někdy zaměstnavatel otevřeně 

zdůvodní učinění pracovněprávního úkonu například právě věkem zaměstnance.“ 

 

Z dalších významných rozhodnutí Ústavního soudu vyzdvihuji především:  

 

• Nález pléna Ústavního soudu o návrhu Krajského soudu v Brně60 na zrušení 

§ 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. Na jehož odůvodnění, ve kterém 

Ústavní soud vyslovil, že ústavní zásada rovnosti vyjádřená v čl. 1 Listiny 

neznamená absolutní rovnost a rovnost je nutno chápat jako kategorii abstraktní, 

odkazuje řada dalších judikátů. 

• Nález pléna Ústavního soudu ze dne 6.6.2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/04 (zveřejněn 

pod č. 405/2004 Sb.), ve které Ústavní soud shledal podmínku, podle které musí 

muž pečující o dítě ve věku do čtyř let podat přihlášku k účasti na důchodovém 

pojištění do dvou let od skončení uvedené péče (zatímco ženy žádnou lhůtu 

uvedenou nemají), jako diskriminační na základě pohlaví. Ústavní soud tudíž 

dotčená ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o organizaci 

a provádění sociálního zabezpečení zrušil. 

 

Z rozhodnutí obecných soudů stojí za pozornost zejména: 

 

• Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1.3.2006, č.j. 13 Co 399/2005-101, 

který pojednává o rovném odměňování žen a mužů za stejnou práci, nebo práci 

stejné hodnoty, přímé diskriminaci v odměňování a přesunu důkazního břemene 

                                                 
60 Nález Pléna Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/96 (publikován pod č. 295/96 Sb.), ze dne 5. listopadu 
1996 . 
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• Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. června 2007, č.j. 21 Cdo 612/2006, 

zabývající se diskriminací na základě pohlaví a přenosem důkazního břemene 

• Rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 22. prosince 2006, č.j. 26 C 

25/2006 a v druhé instanci Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. 

května 2007, č.j. 54 Co 127/2007. V tomto případě se jednalo o tvrzenou 

diskriminaci v rámci výběrového řízení na post finanční ředitelky společnosti 

Pražská teplárenská a.s. 

 

4.3 Shrnutí 

 

Problematika rovného zacházení a zákazu diskriminace je v České republice 

v poslední době hojně diskutována, což se kladně projevuje i prostřednictvím 

antidiskriminačních ustanovení, které zákonodárce vtělil do pracovněprávních předpisů. 

Změny, které přinesl zákoník práce účinný od 1. ledna 2007, bohužel přinesly obtíže 

v důsledku více než dvou a půlleté neexistence antidiskriminačního zákona, jehož vznik 

zákoník práce předpokládal. Antidiskriminační zákon, který byl v červnu  2009 

přehlasováním veta prezidenta republiky poslaneckou sněmovnou přijat, přináší 

harmonizaci českého vnitrostátního práva se sekundárními předpisy evropského práva. 

Doufejme, že přijetí antidiskriminačního zákona povede ke zkvalitnění ochrany před 

diskriminací v České republice. Judikatura Ústavního soudu a Nejvyšší soudu není 

zatím dostatečně rozvinuta, nicméně lze očekávat, že se bude spolu se zkvalitněním 

legislativy rozvíjet. 
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Závěr 

 

Tématika zákazu diskriminace je, jak ostatně naznačuje i obsah mé práce, oblast 

mimořádně rozsáhlá a můžeme ji najít jak v předpisech vydaných na poli mezinárodního 

práva, Evropských předpisech, vnitrostátních předpisech různé právní síly, tak v pravidlech, 

které mají toliko morální závaznost. Ve své diplomové práci jsem se pokusil jednotlivé 

aspekty právních úprav rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích rozebrat. 

 

Vnitrostátní úprava antidiskriminačního zákonodárství byla v pracovním právu 

České republiky dlouhou dobu zcela nedostatečná. Ochranu sice zaručuje Listina 

základních práv a svobod, potažmo mezinárodní smlouvy, které jsou dle čl. 10 a 10a 

Ústavy součástí českého právního řádu. Možnosti vynucení této ochrany je však velmi 

neefektivní, ne-li takřka nemožná. Postupnými novelami zákoníku práce se ochrana 

před diskriminací postupně zvyšovala. V okamžiku vstupu České republiky do 

Evropské unie a tím způsobenou nutností implementovat ustanovení Evropského práva 

do národního zákonodárství se mohlo zdát, že antidiskriminační legislativa konečně 

nabude podoby, kterou si zaslouží. S okamžikem platnosti nového zákoníku práce, byl 

však paradoxně standard ochrany před diskriminací snížen, jelikož zákoník práce 

předpokládal přijetí antidiskriminačního zákona, na nějž ve svých ustanoveních týkající 

se zákazu diskriminace odkazoval. Antidiskrimiační zákon se do účinnosti zákoníku 

práce č. 262/2006 Sb. schválit nepodařilo. Po zdlouhavém legislativním procesu byl 

nakonec antidiskriminační zákon schválen až na konci června 2009 a nabude účinnosti 

1. září 2009. 

 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), představuje 

komplexní, zastřešující právní normu v oblasti ochrany před diskriminací. Jeho 

prostřednictvím je implementována evropská úprava antidiskriminačního práva 

a zároveň přináší výklad pojmů, které s problematikou souvisí. AnZ. svěřuje část 

pravomocí a působnosti v oblasti ochrany před diskriminací veřejnému ochránci práv, 
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což dle mého názoru není úplně šťastné řešení a namísto toho bych si de lege ferenda 

představil zřízení zvláštního orgánu, který by se této agendě věnoval výhradně. 

 

Za velmi důležitý prvek ochrany před diskriminací považuji možnost účinné  

vymahatelnosti práva na rovné zacházení. Při existenci složité, zdlouhavé a nákladné 

procedury, by celé antidiskriminační právo dle mého názoru téměř ztratilo smysl, 

protože by se pak vytratila možnost obrany těm jedincům, kteří nemají dostatečnou 

materiální podporu k uplatnění svých nároků. V tomto světle lze přivítat zavedení 

obráceného důkazního břemene, které zavádí § 133a občanského soudního řádu, které 

podrobně rozebírám v bodu 4.1.4.  

 

To, jak se nová antidiskriminační úprava osvědčí v praxi, se projeví až postupem 

času. Doufejme, že se i nadále bude legislativa této problematice věnovat jak na 

vnitrostátní, tak na evropské či mezinárodní úrovni a na základě odborné diskuse bude 

docházet k postupnému vylepšování právní úpravy s cílem co nejvíce nežádoucí 

diskriminaci eliminovat v pracovněprávních i dalších společenských vztazích. 
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Resumé   

 

Gleichbehandlung und Diskriminierungsverbot der  Angestellten in den 

arbeitsrechtlichen Verhältnissen 

 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Gleichbehandlung 

und des Diskriminierungsverbotes der Angestellten in den arbeitsrechtlichen 

Verhältnissen. Das Ziel der Diplomarbeit ist die Grundiattribute der Gleichbehandlung 

und des  Diskriminierungsverbotes auf internationaler, europäischer und innerstaatlicher 

Ebene  zu analysieren. 

 

In dem ersten Kapitel werden die Begriffe Gleichbehandlung und 

Diskriminierung erklärt und definiert. Weiterhin werden hier einzelne Formen der 

Diskriminierung und  weitere Begriffe, die mit dem angegebenen Thema eng verbunden 

sind, beschrieben.  

 

In dem zweiten Kapitel werden die wichtigsten Quellen des Völkerrechtes 

erwähnt, die sich auf die Gleichbehandlung  und das Diskriminierungsverbot beziehen. 

Es handelt sich vor allem um völkerrechtliche Verträge (Abkommen, Vereinbarungen, 

Konventionen, Charta) und weitere Dokumente der Vereinten Nationen, der 

Internationalen Arbeitsorganisation und des Europarates. 

 

In dem dritten Kapitel werden die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaft, 

die sich der mit der Gleichbehandlung und dem Diskriminierungsverbot beschäftigen, 

sowie die damit zusammenhängende Judikatur des Europäischen Gerichtshofs 

behandelt. Auf der Ebene des primären Rechtes analysiere ich einzelne Vertragsartikel 

und Vertragspunkte, die sich mit dem Thema Antidiskriminierung abgeben. Im Rahmen 

des sekundären Rechtes beschäftige ich mich mit den wichtigsten, das Recht auf die 

gleichberechtigte Gelegenheit definierenden Richtlinien, also mit einem beschränkten 

Themenbereich, das sich nur auf den Zugang zu Arbeit bezieht. Im  Folgenden äußere 

ich mich zu den Richtlinien, die das Recht der Gleichbehandlung anbetreffen, und die 

schon das ganze Gebiet der Arbeitsbedingungen der Angestellten umfassen. Nicht 
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zuletzt behandle ich auch die Richtlinien, in denen das Recht auf die gleiche 

Entlohnung definiert wird, das mit dem Thema der Gleichbehandlung eng verbunden 

ist. Einzelne Vorschriften werden durch grundlegende Judikatur des Europäischen 

Gerichtshofs ergänzt. 

 

In dem vierten Kapitel widme ich mich der Rechtsordnung der Tschechischen 

Republik, und zwar den Vorschriften, die sich ebenfalls mit der Gleichbehandlung und 

dem Diskriminierungsverbot beschäftigen. Ich konzentriere mich vor allem auf die 

gültigen arbeitsrsrechtlichen Vorschriften und auf das vor kurzem angenommene 

Antidiskriminierungsgesetz. Ich erwähne auch einige Beispiel aus der 

Entscheidungspraxis des tschechischen Gerichtes. 

 

In dem letzten Teil meiner Arbeit äußere ich mich zu den aktuellen rechtlichen 

Vorschriften der Tschechischen Republik, die sich mit der Gleichbehandlung und  dem 

Diskriminierungsverbot in den arbeitsrechtlichen Verhältnissen sowie mit der 

praktischen Anwendung des Antidiskriminierungsgesetzes und dem Rechtszustand  de 

lege ferenda befassen. 
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Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích 
 
Equal treatment and prohibition of discrimination against employees in employment 
relations 
 
Seznam klíčových slov 
 
diskriminace - discrimination 

rovné zacházení - equal treatment 

 

 

 

 


