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Anotace 

 Diplomová práce „Diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání“ se 

zabývá problematikou diskriminace osob starších 50ti let při hledání zaměstnání. 

Diskriminace je jedním z faktorů, který brání starším osobám vstoupit na trh práce, což 

negativně ovlivňuje nejen tyto osoby, ale i celou společnost. Práce nejprve vymezuje 

teoretické koncepty, z nichž vychází a které se celou prací prolínají. Dále nastiňuje 

stručný přehled národních a evropských právních předpisů, které danou oblast 

normativně vymezují a následně představuje instituce, které se danou problematikou 

zabývají a na které je možné se v případě setkání se s diskriminací obrátit.  V další části 

se diplomová práce zaměřuje na negativní dopady diskriminace a na samotnou četnost 

výskytu diskriminace v České republice v pracovní inzerci a v průběhu přijímacího 

řízení. Praktická část práce se věnuje diskriminaci starších osob v okresu Teplice a to 

jak z pohledu zaměstnanců úřadu práce, tak i z hlediska zkušeností nezaměstnaných 

osob. Závěrečná část práce identifikuje hlavní oblasti problémů, k nimž navrhuje i 

možná řešení.    
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Annotation 

The thesis „Discrimination of older persons in their access to employment“focuses on 

the discrimination problem of persons over 50 years of age when they look for a job. 

The discrimination is one of the factors that prevent older persons from entering the 

labor market, which affects not only those persons but the whole society as well. At 

first, the thesis determines the theoretical concepts, which it comes from. Those 

concepts go through the whole thesis. Further on, it outlines a brief survey of national 

and European legal norms that deal with the given problem. It also introduces 

institutions that manage the problem and that we can contact in case of encounter with 

discrimination. In the next part, the thesis focuses on the negative aspects of 

discrimination and on the occurrence frequency of discrimination itself in the Czech 

Republic, particularly in the job advertisements and during job interviews. The practical 

part of the thesis concentrates on the discrimination of person over 50 in the district of 

Teplice, both from the point of view of the unemployed persons and the employees of 

the Labor Office.  The final part identifies main fields of problems, which it propose 

possible solutions for. 
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Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávací problému 

 Podle odborných prognóz se v současné době zvyšuje a i v následujících letech 

bude zvyšovat počet osob dožívajících se vyššího věku. Velký vliv na tuto situaci má 

především zlepšení kvality zdravotní péče a kvality životosprávy a také aktivnějšího 

způsobu života.   

Již v současné době jsou jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce osoby 

starší 50let a s plánovanou zvyšující se hranicí věku  odchodu do důchodu lze očekávat, 

že se tato skupina ještě rozšíří a tedy, že se zvýší i míra její nezaměstnanosti. 

Jednou z příčin snížené zaměstnatelnosti osob starších 50let, je věková 

diskriminace. Diskriminace z důvodu věku (ageismus) v přístupu k zaměstnání je 

relativně nový pojem, který se teprve v posledních několika letech dostává více do 

povědomí veřejnosti. S tímto typem diskriminace je možné se setkat v pracovní inzerci 

(objevuje se požadavek po osobě do mladého kolektivu) ale i v průběhu přijímacího 

řízení (kdy je upřednostněna osoba mladší, ačkoliv nesplňuje stejně nebo lépe  

kvalifikační požadavky než osoba starší). 

 Diskriminace starších osob často vychází ze stereotypních představ o této 

skupině osob. Jedná se především o přesvědčení, že i když jsou starší lidé zkušenější a 

zodpovědnější, tak mají často zdravotní problémy, nedostatečné znalosti v oblasti 

informačních a komunikačních technologií a zároveň nemají dostatečnou znalost cizích 

jazyků.  

I přes existenci národních legislativních opatření zakazujících diskriminaci 

v přístupu na trh práce a zároveň existenci národních a mezinárodních opatření 

podporujících zlepšení zaměstnatelnosti starších osob, tvoří podíl osob starších 50let 

největší skupinu uchazečů o zaměstnání, která se i nadále s diskriminací při hledání si 

práce střetává. Situace je o to komplikovanější, že lidé spadající do této kategorie jsou 

často nositeli handicapů, díky kterým by mohli být zařazeni i do jiných skupin, kterým 

je na trhu práce věnována zvýšená pozornost (zdravotní problémy, nedostatečná 

kvalifikace, příslušnost ke skupině osob z odlišného socio-kulturního prostředí). V této 

práci, tak nebudu přihlížet ke specifikům jednotlivých skupin, ale pojmenuji problémy, 

které jsou pro tyto skupiny stejné nebo se prokazatelně týkají věku. 

 

Cílem diplomové práce je analyzovat současnou problematiku diskriminace 

starších osob v přístupu k zaměstnání a zároveň formulovat doporučení, která by 

umožnila změnu přístupu veřejných institucí v rámci stávajícího legislativního a 
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institucionálního uspořádání ke skupinám osob starších 50 let tak, aby se zvýšily jejich 

šance na úspěch na trhu práce.  

 

Výzkumné otázky 

• Jaké právní normy se zaměřují na zákaz diskriminace starších osob v přístupu 

k zaměstnání? Jak jsou uplatňovány v praxi? 

• S jakými předsudky se setkáváme  při příchodu  starších osob na trh práce? 

• Jaká je četnost výskytu diskriminace osob v přístupu k zaměstnání? 

• Na koho se může diskriminovaný  obrátit o pomoc? 

• Jaké je povědomí starších osob o možnostech pomoci v případě diskriminace? 

 

Předpokládané metody práce a  způsob sběru dat 

V úvodní teoretické části diplomové práci využiji především metodu studia 

dokumentů. Informace o problematice diskriminace budu čerpat především z vládních 

programových dokumentů, vládních usnesení, resortních dokumentů, výročních zpráv, 

nezávislých studií, relevantních právních předpisů a jejich vývoje.  

Dále v práci využiji sekundární analýzu dat, především zdroje z Českého 

statistického úřadu, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších dokumentů 

zveřejňující statistická data týkajících se daného tématu. 

V praktické účasti mimo výše uvedené metody využiji i dotazníkové šetření, 

které mi umožní do výzkumu zahrnout větší množství respondentů a dále i rozhovory 

s klíčovými aktéry. 

 

Předběžná struktura práce 

� Osoby starší 50 let jako riziková skupina na trhu práce 

� Teoretický rámec diplomové práce  

� Charakteristika právních předpisů na národní a evropské úrovni s důrazem na 

diskriminaci osob starších 50let v přístupu k zaměstnání  

� Charakteristika a výskyt diskriminace v přístupu na trh práce – inzerce, pohovory 

� Případová studie okresu Teplice 

� Shrnutí a návrhy ke zlepšení dané situace 
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1. Úvod 

 S transformací ekonomiky v 90.letech 20.století se na území České republiky 

začíná objevovat desítky let potlačovaný jev, kterým je nezaměstnanost. S postupným 

nárůstem nezaměstnanosti v jednotlivých letech, se začínají utvářet skupiny lidí, které 

se oproti jiným ekonomicky aktivním obyvatelům stávají hůře zaměstnatelnými. Mezi 

tyto znevýhodněné skupiny osob patří: ženy, absolventi škol, lidé v předdůchodovém 

věku, osoby se zdravotním postižením a Romové.   

 Z důvodu demografických změn se v populaci zvyšuje (a bude pravděpodobně 

dále zvyšovat) počet starších osob, které jsou ekonomicky aktivní. Navzdory 

nepopiratelným přednostem (zkušenosti, často stabilní rodinné zázemí apod.) jsou starší 

osoby jednou z nejohroženějších skupin na trhu práce. I přes značnou veřejnou podporu 

(prostřednictvím národních i evropských dotačních programů), čelí starší osoby 

předsudkům, které následně vedou k diskriminaci. 

 V rámci diplomové práce „Diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání“ 

se zaměřuji na oblast diskriminace osob starších 50ti let, jako jedné z překážek 

uplatnění  se na pracovním trhu. V této práci vycházím z konceptů věnovaných obecně 

diskriminaci a ageismu (věkové diskriminaci), jež vysvětlují možné příčiny vzniku 

tohoto jevu, ale i jeho důsledky. Zároveň čerpám z teorie rovnosti příležitostí, která je 

založena na myšlence zajistit všem lidem stejnou šanci na uplatnění se na trhu práce. 

Posledním teoretickým východiskem studie je trh práce, oblast, kde se střetává nabídka 

s poptávkou a zároveň místo, kde se také starší lidé setkávají s diskriminací. 

Konkrétněji se v diplomové práci zaměřuji na právní rámec v této oblasti, 

zabývám se propojením právních norem jak na národní úrovni, tak propojením norem 

národních s normami evropskými. Dále se věnuji výskytu jak samotné diskriminace 

starších osob při hledání zaměstnání, se kterou se mohou setkat v pracovní inzerci i při 

pohovorech se zaměstnavatelem, tak i prostředkům, jimiž je možné se diskriminaci 

bránit. Na základě všech zjištěných poznatků identifikuji v závěrečné části 

problematické oblasti a nabízím doporučení směřující k jejich postupné eliminaci. 

Zároveň navrhuji oblasti dalšího zkoumání související s tímto tématem. 
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2. Vymezení výzkumného problému 

 Současná společnost, i přes nepopiratelnou vyspělost v různých oblastech, čelí 

mnoha novým skutečnostem a výzvám. Se zlepšením kvality zdravotní péče a kvality 

životosprávy dochází k neustálému prodlužování délky života a tím i prodloužení doby 

aktivního života. Podle Českého statistického úřadu činila naděje dožití při narození 

v roce 1993 pro muže 69,2 roků, pro ženy 76,4 roků. V roce 2007 to již bylo 73,7 roků 

pro muže a 79,9 roků pro ženy.1   

I přes tyto pozitivní faktory ovlivňující kvalitu lidského života patří osoby starší 

50ti let k jedné z nejohroženějších skupin na trhu práce. Se zvyšující se věkovou  

hranicí pro odchod do starobního důchodu lze očekávat, že se tato skupina osob ještě 

rozšíří, i když její struktura se může měnit. Ačkoliv starší osoby mívají oproti osobám 

mladším mnohem více zkušeností, jsou více zodpovědní, loajální, spolehliví a mohou 

nabídnout větší časovou flexibilitu, bývají vnímány jako osoby méně adaptabilní 

s nedostatečnou znalostí cizích jazyků a komunikačních technologií, s nedostatečným 

dosaženým vzděláním, se zdravotními problémy a osoby zatížené stereotypy. (Remr, 

Kotíková 2007) 

 Ačkoliv by měl být na trhu práce přirozeně uplatňován princip rovných šancí, 

jsou osoby starší často znevýhodňovány a upřednostňovány osoby mladší. A to i přes 

další vzdělávání těchto osob a účasti na rekvalifikačních kurzech. Nerovnost 

v postavení na trhu práce však může nabývat různých podob a nemusí být vždy dána 

pouze věkem, ale ovlivňují ji i další faktory, například pohlaví, zdravotní stav či 

národnost. Lidé staršího věku se tak navíc mohou setkávat s několikanásobnou 

diskriminací.2 

Přestože výzkumných šetření zaměřených na věkovou diskriminaci nebylo 

v posledních letech provedeno příliš mnoho, jasně ukázaly, že i široká veřejnost vnímá 

„v ěk“ jako hlavní diskrimina ční faktor  při ucházení se o pracovní místo. Například 

výzkum agentury STEM v roce 2007 ukázal, že 87% obyvatel České republiky vnímá 

věk jako hlavní důvod diskriminace, a až po něm následuje těhotenství a mateřství 

(75%) a zdravotní stav či postižení (72%). Mezi další důvody, kvůli nimž jsou občané 

diskriminováni, postupně přistupuje rasový a etnický původ, pohlaví, rodinný stav nebo 

povinnost k rodině, národnost a státní občanství, sociální původ nebo majetek, sexuální 

                                                 
1 http://www.czso.cz  
2 Evropská komise. 2005. Boj s diskriminací v Evropské unii   
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orientace, politické smyšlení a politická činnost a nejmenší vliv dle občanů České 

republiky má náboženství a víra.3 Podobné závěry představila i studie Lucie 

Vidovičové, která se zabývala již nejen věkem obecně, ale problematikou přijímání 

starších osob do zaměstnání. Studie ukázala, že v roce 2003 vnímalo vyšší věk jako 

negativum při ucházení se o pracovní místo 77% občanů, v roce 2007 to dle této studie 

bylo již 92% občanů České republiky.4 Věk jako významný diskriminační faktor 

nezjistily pouze výzkumy zabývající se vnímáním problému, ale i výzkumy zaměřené 

na samotné zkušenosti osob.5 

Ačkoliv jak na národní, tak i na evropské úrovni existují právní normy 

zakazující diskriminaci osob na trhu práce, nejsou vždy zaměstnavateli dodržovány. 

Nedostatečná nabídka pracovních míst a zhoršená finanční situace může vést uchazeče 

o zaměstnání k určité toleranci  diskriminace. Neřešení diskriminace může být zároveň 

dáno neznalostí, vidinou obtížného dokazování daného jednání a nejasného konečného 

dopadu. „Absence oficiálních stížností (…) ještě nemusí nic vypovídat o (ne)existenci 

tohoto jevu“ (Vidovi čová 2005: 23).   

 V této diplomové práci se zabývám problematikou zaměstnávání starších osob 

s důrazem na  projevy jejich diskriminace. Případová studie územně vymezená okresem 

Teplice, jedné z oblastí České republiky s nejvyšší nezaměstnaností a zároveň 

s vysokým podílem starších uchazečů o zaměstnání, se blíže zaměřuje na starší 

uchazeče o zaměstnání a na jejich zkušenosti s diskriminací. Zároveň se věnuje 

příčinám diskriminace těchto osob a nastavení současného právního systému v rámci 

řešení diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání.  

 

 

 

 
 

                                                 
3 http://www.stem.cz/clanek/1301  
4 http://www.dzamilastehlikova.cz/8353/13/clanek/nejcastejsi-formou-diskriminace-v-ceske-republice-je-
diskriminace-na-zaklade-veku-pravni-norma-ktera-lidi-na-trhu-prace-chranila-neexistuje/  
5 více: 
www.epolis.cz/download/pdf/materials_9_1.pdf+diskriminace+výzkum&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=A
DGEESha4JjvLOniVeu4UUBI6NZRDuXWPTODy7917nzvNukXnQbc7E53WYYinMYByD_hi0QrPfY
9aJLyNdaNz0ChpoJofwWNpClUeR4-
SXrnLa7lsGZHY0dbP4poZx6IGKe7TqfBTJ81&sig=AHIEtbSOSghF3uvWuDvZJ1R7VEPySMAuFw  
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3. Cíle a výzkumné otázky  

Obecný cíl 

1. Analyzovat současnou situaci osob starších 50 let na trhu práce s ohledem na 

jejich diskriminaci při hledání zaměstnání a navrhnout soubor doporučení 

pro instituce veřejné správy. Důraz bude kladen na identifikaci příčin 

nerovnosti starších osob v přístupu k zaměstnání, zjištění četnosti výskytu 

diskriminace a podoby diskriminace v průběhu procesu hledání zaměstnání.   

 

Výzkumné otázky: 

• Které faktory způsobují nepřijetí starších osob do zaměstnání? 

• Jaké právní normy se zaměřují na zákaz diskriminace starších osob v přístupu 

k zaměstnání? 

•  Na koho se může diskriminovaný  obrátit o pomoc? 

• S jakými předsudky se setkáváme  při příchodu  starších osob na trh práce a jaký 

vliv mají na jejich úspěšnost? 

 

Konkrétní cíle 

1. Popsat zkušenosti registrovaných osob v jednom z okresů České republiky 

s diskriminací v přístupu k zaměstnání. 

2. Zjistit informovanost osob o možnostech obrany v případě diskriminace při 

hledání zaměstnání 

 

Výzkumné otázky 

• Jaké je povědomí starších osob o možnostech řešení diskriminace při ucházení 

se o pracovní místo? 

• Jaké faktory ovlivňují rozhodnutí uchazeče o zaměstnání, jak postupovat 

v případě, že se setkal s diskriminací. 

• Jak jsou příslušné právní normy uplatňovány v praxi? 
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4. Metody práce a zdroje dat  

Východiskem diplomové práce je kvalitativní metoda studium dokumentů. 

Využívám především resortní dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 

(MPSV), které má oblast diskriminace na starosti. Mezi tyto zdroje řadím i metodické 

dokumenty vytvořené pro potřeby implementace českých národních operačních 

programů v rámci naplňování cílů evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti 

a dokumenty vytvořené v projektech realizovaných v těchto operačních programech 

(Operační program rozvoj lidských zdrojů, Jednotný programový dokument pro Cíl 3 

Praha, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Program iniciativy 

společenství Equal). Dále čerpám informace z vědeckých studií (např. vzniklých 

v rámci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí) a ostatních publikací věnujících se 

dané problematice. Významným zdrojem informací jsou také národní a evropské právní 

předpisy, které danou oblast normativně vymezují. Na národní úrovní se jedná 

především o zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění a zákon č.198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací v platném 

znění (antidiskriminační zákon), na evropské úrovni o Amsterdamskou smlouvu.  

 Dalším zdrojem informací je sekundární analýza dat. Statistická data čerpám 

z veřejných údajů Českého statistického úřadu, jenž poskytuje podrobné informace o 

složení obyvatelstva České republiky a dále z Ministerstva práce a sociálních věcí, které 

svá data získává z jednotlivých úřadů práce České republiky. Pro studii okresu Teplice 

dále využívám nezveřejněná data získána přímo z úřadu práce Teplice. 

  

K bližšímu prozkoumání dané oblasti realizuji případovou studii okresu 

Teplice. Případovou studii jsem si vybrala z důvodu jejího zaměření se pouze na jeden 

případ, což mi pomohlo k hlubšímu prozkoumání daného tématu. Jako negativum 

případové studie, k němuž při prezentaci zjištěných výsledků přihlížím, je problém s 

prokázáním kauzálního vztahu mezi proměnnými a zároveň i problém se zobecnitelností 

dat na celou populaci.  (Hendl 2005: 104 ) 

V rámci případové studie jsem uskutečnila v roce 2010 anonymní dotazníkové 

šetření mezi registrovanými nezaměstnanými na úřadu práce Teplice. Dotazníkové 

šetření bylo zaměřeno na zkušenosti těchto osob s diskriminací a jejich povědomí o 

institucích, na něž se mohou v případě setkání se s diskriminací obrátit. Během 

vyplňování dotazníků, jenž bylo v mnoha případech prováděno za asistence tazatele, 
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došlo i během vyplňování k provedení několika neformálních rozhovorů souvisejících 

s danou tématikou, jenž významně přispěly k rozšíření mých informací o vnímání dané 

problematiky uchazeči o zaměstnání.   

Zároveň jsem osobně provedla v roce 2010 polostrukturovaný rozhovor 

s vedoucí oddělení zprostředkování zaměstnání na úřadu práce Teplice za účelem 

získání informací založených na osobní zkušenosti se skupinou nezaměstnaných 

starších 50let. K tomu jsem provedla krátký nestrukturovaný rozhovor s vedoucí 

oddělení kontroly, jež mi poskytla data o stížnostech podaných na úřad práce a o 

provedených kontrolách fyzických a právnických osob. 

V rámci případové studie okresu Teplice jsem dále využila již výše zmíněnou 

sekundární analýzu dat, jednalo se především o interní data úřadu práce Teplice. 

  

Dalším výzkumem pro dokreslení celé problematiky bylo dotazníkové šetření 

mezi odbornými pracovníky, které jsem z důvodu jednoduššího kontaktování provedla 

v roce 2010 elektronicky odesláním dotazníku zástupcům odborů zprostředkování na 

všech 77 úřadech práce. Cílem dotazníku bylo získat informace o vnímání problematiky 

zaměstnávání starších osob a zjistit informace o podaných stížnostech diskriminovaných 

a provedených kontrolách zaměstnavatelů. Dotazníky alespoň z části vyplnilo 29 

pracovníků v oblasti zprostředkování (návratnost zaokrouhleně 38%) ze 17 úřadů práce 

(návratnost zaokrouhleně 22%). Tato data mi slouží pouze pro dokreslení celé 

problematiky, nejedná se o data reprezentativní. 

 
 

 1.dubna 2011 vstoupil v účinnost zákon č. 73/2001 Sb., o Úřadu práce České 

republiky a o změně některých zákonů. Tímto zákonem došlo ke zrušení původních 77 

úřadů práce a naopak k zřízení Úřadu práce České republiky, správního úřadu 

s celostátní působností. Nově zřízený Úřad má 14 krajských poboček shodných 

s územním rozdělením krajů (původní pověřené úřady práce a Úřad práce hl. m. Prahy) 

v České republice a 226 kontaktních pracovišť (ta jsou částečně tvořena i původními 77 

úřady práce). Protože ve své práci pracuji se zdroji, které byly vytvořeny v době 

původního uspořádání, pro přehlednost ponechávám v textu označení „úřad práce“. 
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5. Teoretická východiska 

5.1 Diskriminace 

5.1.1 Pojem diskriminace 

 Slovo diskriminace pochází z latinského slova discriminare, neboli rozlišovat. 

Pojem diskriminace lze definovat jako odlišný přístup k specifickým skupinám 

obyvatelstva ve chvílích, kdy toto rozlišení není významné a znevýhodňuje osoby 

z dané skupiny obyvatelstva oproti jiným. (Jandourek 2001: 63) 

  

V následující části zde představuji pět základních vymezení pojmu diskriminace.  

1) Zákon č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon) hovoří o 

„diskriminaci z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 

názoru“ (odst.3 §2 zákona č.198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 

prostředcích ochrany před diskriminací v platném znění). V zákoně č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti se mimo výše uvedené hovoří o diskriminaci z důvodu „státního 

občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, majetku, manželského a rodinného stavu 

nebo povinnosti k rodině, politického nebo jiného smyšlení, členství a činnosti 

v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích a 

organizacích zaměstnavatelů“ (odst.2 §4 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

v platném znění). 

 

2) Mezi oblasti, kde je možné se s diskriminací setkat,  podle tzv. antidiskriminačního 

zákona spadá: „právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání, přístup k povolání, 

podnikání a jiné samostatně 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 instituce svým členům poskytují, sociálního zabezpečení, 

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“ (odst.1 §1 



 20 

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

diskriminací v platném znění). 

 

3) Další možností je rozdělit diskriminaci na přímou a nepřímou. Přímá diskriminace 

je „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“ (odst.5 §4 

zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění). Nepřímá diskriminace je 

„ jednání, kdy zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či 

zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle vymezených 

diskriminačních důvodů“ (odst.6 §4 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném 

znění). 

 

4) PhDr. Tatiana Machalová v publikaci Lidská práva proti rasismu6 nabízí rozdělení 

diskriminace na několik úrovní, a to na diskriminaci osobní, institucionální, kulturní a 

strukturální. Diskriminace osobní vychází z osobního přesvědčení jednotlivce a bývá 

jak záměrná, tak i nezáměrná a projevuje se především násilnou činností vůči 

diskriminované osobě, a to jak urážkami, vtipy, sexuálním obtěžováním, útoky, ale i 

například ochranářským chováním. Diskriminace kulturní  spočívá v přiřazování 

určitých negativních charakteristik a vlastností nebo v jednostranném popisu dané 

skupiny osob. Tato diskriminace se projevuje jako diskriminace osobní,  ale je možné se 

s ní setkat i prostřednictvím médií. Diskriminace institucionální spočívá v rozdílném 

přístupu institucí vůči jednotlivým osobám a projevuje se například neochotou 

poskytovat určité služby všem osobám stejně. Diskriminace institucionální se projevuje 

mnohem více v těch institucích, jenž jsou více uzavřeny vnějšímu prostředí a tedy i 

kontrole a možným následným změnám.7 Diskriminace strukturální  je považována za 

nejobtížněji řešitelnou a je založena na problémech soustředěných kolem jednoho 

znaku. Například problémy rodičů ohledně nižšího sociálního statusu přechází 

v uzavřených komunitách i později na jejich děti. Zároveň může strukturální 

diskriminace vycházet ze špatné prezentace minoritní skupiny obyvatelstva v médiích 

                                                 
6 http://www.obcanskeporadny.cz/content/view/224/43/  
7 http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2643: Příkladem výskytu osobní a institucionální 
diskriminace může být oblast sociálních služeb, kdy sociální pracovník jedná stereotypně vůči určitým 
skupinám obyvatelstva. 
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„Obecně potom mohou nastat situace, kdy člověk kvůli svému stavu (….) má omezený 

přístup k veřejným službám, na trh práce, k bydlení atd.“ 8  

 

5) Diskriminaci lze dále rozdělit na negativní a pozitivní. Negativní diskriminace 

znamená odlišné (nerovné) zacházení s určitými skupinami osob (uvedených v bodě 1) 

při stejné situaci. Pozitivní diskriminace (neboli afirmativní či pozitivní akce) je 

naopak snaha zvýhodňovat marginalizované osoby (uvedených v bodě 1) tak, aby došlo 

k zajištění jejich rovnosti ve společnosti. Negativní diskriminace je jednoznačně 

protizákonná, ale na to, zda pozitivní diskriminace je přínosná či naopak není ve 

společnosti jednotný názor. Na jednu stranu slouží pozitivní diskriminace k zajištění 

vyrovnanosti všech osob (tedy i osob znevýhodněných), na druhou stranu tím opět 

dochází  v určitých situacích k zvýhodňování jedné skupiny osob vůči druhé. Příkladem 

můžete být například stanovení kvót pro přijímaní zaměstnanců na pracovní místa, což 

může vést k upřednostnění člověka ze znevýhodněné skupiny obyvatelstva před 

kandidátem s lepšími předpoklady pro danou pracovní pozici. (Jandourek 2001: 63) 

 

5.1.2 Teorie v ěkové diskriminace (ageismus) 

 Pojem ageismus se poprvé objevil v 60. letech 20.století ve Spojených státech 

amerických a jako první ho použil ve svém projevu ředitel Národního institutu pro 

stárnutí Robert N. Butler: „Ageismus můžeme chápat jako proces systematického 

stereotypizování a diskriminace lidí pro jejich stáří, podobně jako rasismus a sexismus 

vztahují k barvě pleti a pohlaví. Staří lidé jsou kategorizování jako senilní, rigidní ve 

svém myšlení a způsobech, staromódní v morálce a dovednostech.“ (Vidovičová 2005: 

6). V pozdějších letech na Butlera navázal Erdman B. Palmore s definicí, jenž hovoří o 

ageismu jako o diskriminaci založené na věku, bez přesného vymezení ke kterému 

období života se přesně váže9. Vidovičová (2005) však k tomu dodává, že i když je 

ageismus v současné době spojován především s diskriminací vůči lidem starším, 

ageismus zahrnuje všechny věkové skupiny, včetně diskriminace vůči osobám mladším. 

V návaznosti na definice Butlera a Palmora uvádí svoji definici, podle níž je ageismus 

„ ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní nerovnosti jednotlivých fází 

lidského životního cyklu manifestovaná skrze proces systematické, symbolické i reálné 

                                                 
8 více viz.: http://www.obcanskeporadny.cz/content/view/224/43/  
9 „ jakýkoliv předsudek nebo diskriminace proti nebo ve prospěch věkové skupiny“(Vidovi čová 2005: 6) 
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stereotypizace a diskriminace osob a skupin na základě jejich chronologického věku 

a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci“ (Vidovi čová 2005: 6).  

  

Vidovičová (2005:10) popsala 4 základní zdroje ageismu, přičemž vycházela 

z děl Palmora, Mullana, Bythewayea a  Wolkera: 

1) Individuální (subjektivn ě-psychologické) zdroje lze spojovat: 

• se strachem ze stáří a smrti, což je dáno především neznalostí lidí 

• s frustrací a agresí, jenž je zaměřena vůči menšině 

• se selektivním vnímáním 

• s racionalizací, kdy je určité jednání považováno za racionální, přestože to tak ve 

skutečnosti být nemusí. 

 

2) Sociální prostředí jako zdroj ageismu může být vnímáno a popisováno odlišně, a to 

dle přístupu jednotlivých teorií. 

• Dle modernizační teorie je možným důvodem vzniku ageismu přechod 

společnosti z doby předindustriální do doby industriální. Počet starších osob se 

zvýšil, přestávají být vnímáni jen jako lidé moudří a s rozvojem technologií se 

začíná snižovat zájem o tyto osoby jako pracovní sílu.  

• Další možností jak pohlížet na ageismus je z hlediska hodnot mladších a starších 

osob. Za konfliktem hodnot může být: 

- tzv. efekt stárnutí, na základě něhož mají starší lidé tendence se 

hodnotově lišit od osob mladších,   

- tzv. efekt kohorty (neboli generační mezera) spočívající v odlišné 

socializaci jednotlivých skupin osob, kdy v dětských letech byly 

současné starší generaci vštěpovány jiné hodnoty (př. rodinné hodnoty) 

než současné generaci mladší, 

- tzv. autostereotypy, které spočívají v tom, že pokud se starší člověk 

začne považovat za méně výkonného, začne jím být i ve skutečnosti 

- tzv. vícenásobného rizika, kdy tyto osoby nejsou pouze rizikovou 

skupinou z důvodu svého věku, ale mohou být zároveň na trhu práce 

znevýhodněni i z dalších důvodů (např. pohlaví, etnické důvody apod.)  
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3) Kulturn ě podmíněné zdroje jsou spojovány s faktory, jakými jsou například jazyk, 

humor, mediální kultura, literatura či umění. V tomto případě lze hovořit i o tzv. 

strukturální posunu, kdy dochází k odlišnému vývoji materiálních a nemateriálních 

složek kultury. Ačkoliv dochází k rozvoji technologií, které například vedou k lepšímu 

zdraví starších osob, přesto ve společnosti zůstává stále stereotypní vnímání člověka 

staršího (například jako člověka nemocného).  

 

4) Koncept demografické paniky vychází z předpokládaného budoucího 

demografického rozložení obyvatelstva, kdy je očekávána  nízká porodnost a zvyšující 

se množství seniorů. Důvodem pro vznik paniky je závislost bohatství, pokroku či 

kultury na věkové struktuře společnosti, zároveň tomu může přispívat i politický faktor, 

kdy se stát snaží zakrýt  svoji nečinnost ve finanční podpoře seniorů upozorňováním na 

penzijní a demografickou problematickou situaci. Koncept demografické paniky však 

nemusí být vnímán pouze jako zdroj ageismu, ale i jako jeho důsledek. 

 Vidovičová (2008) dále k tomuto tématu uvádí, že nejobvyklejším místem, kde 

se demografická panika objevuje, jsou média.  Paniku a napětí ve společnosti tak mohou 

vytvářet například články10 svými názvy či stylem psaní, ale můžou jí vytvářet i různé 

predikce související se stárnutím obyvatelstva.  

 

 Podle Matějky s Vidlařem (2007) je ageismus v průběhu hledání si práce 

problémem hodnotovým, kdy se něco nepřirozeného stává normálním. Pokud je však 

dle autorů něco původně nepřirozeného bráno za běžné, stává se to ne-normálním. 

Důvody věkové diskriminace jednotlivých věkových skupin autoři zjednodušeně 

zobrazili v tabulce, která u osob starších 50 let odkazuje pouze na hrozbu stáří, jenž je 

dle autorů nejjasnější a to i z důvodu nečinnosti těchto osob:    

18 - 21 let  - nedostatek praxe 

21 – 30 let – hrozba mateřstvím  

25 – 35 let – hrozba ošetřováním  

35 – 45 let – hrozba neatraktivity 

50 let a víc – hrozba stářím.  

 

                                                 
10 Příkladem takových titulků může být: „Stárnutí sníží životní úroveň všech“ či „Hrůzná budoucnost čeká 
Českou republiku za 50let!“ (Vidovi čová 2008:30) 
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5.2 Trh práce 

5.2.1 Pojem trh práce 

Trh práce může být pojímán z několika hledisek:  

• Ze sociologického hlediska je trh práce „sociální systém a pole působnosti 

sociálních institucí, které slouží k alokaci zaměstnání“ (Mareš 1998: 55)   

• Z ekonomického hlediska je trh práce charakterizován tržní poptávkou (D) všech 

firem v ekonomice po práci a tržní nabídkou (S) práce všech lidí v dané 

ekonomice. „Trh práce spěje ke své rovnováze (E-pozn.) a udržuje se v ní 

obdobným způsobem jako trh zboží“. Nerovnováha trhu práce je pouze 

přechodným stavem a jedná se buď o přebytek (nezaměstnanost – věnuji se ji 

v kapitole 5.2.2) nebo naopak nedostatek. (Holman 2001: 275) 

Následující obrázek vyjadřuje rovnovážný bod trhu práce při mzdě We a 

množství práce Le. Nižší mzda představuje nedostatek práce naopak vyšší mzda 

na daném trhu představuje přebytek práce. 

 

Zdroj: Holman (2001: 276)  

• Psychologický pohled navazuje na pohled ekonomický a zkoumá, s čím 

konkrétně zaměstnavatel i uchazeč o zaměstnání na trh práce přicházejí. 

Uchazeč o zaměstnání dle tohoto pohledu nabízí nejen lidský kapitál (více 

kapitola 5.2.3.1.) ale i kapitál sociální („na trh nevstupuje abstraktní jednotka, 

ale konkrétní osobnost“ (Riegel 2007: 72)). Naopak zaměstnavatelé, kteří se 
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zabývají lidskými zdroji, se snaží vybírat takové uchazeče, kteří splňují také 

psychické požadavky na danou pozici.11 

• Hledisko právní vychází v definici trhu z právních předpisů, jenž danou oblast 

normativně vymezují. Pro účely diplomové práce zde čerpám především ze 

zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti v platném znění a zákona č.262/2006 

Sb., zákoník práce v platném znění 

Zákoník práce upravuje pracovně-právní vztahy, v oblasti zaměstnávání 

vymezuje, které osoby mohou vstoupit do pracovního procesu. Zákon o 

zaměstnanosti se naopak věnuje více oblasti nezaměstnanosti a zprostředkování 

práce. Dle §33 zákona o zaměstnanosti by měla být fyzickým osobám starším 50 

let věnována zvýšená pozornost při zprostředkování zaměstnání.  

 

 Trh práce je možné dělit do různých segmentů. Jeden ze základních členění trhu 

práce uvádí Mareš (Mareš 1998): 

1) Rozdělení na primární a sekundární trh práce dle teorie duálního trhu práce. 

Primární trh práce je vnímán jako místo, kde lidé mají ve svém zaměstnání dobré 

platební ohodnocení, mají zde relativní jistotu svého zaměstnání a kde je pracovní místo 

prestižní. Sekundární trh práce je trh nestabilní, kde finanční ohodnocení za 

vykonanou práce je mnohem nižší a riziko nezaměstnanosti je naopak mnohem vyšší 

než u trhu primárního.Tyto důvody však vedou k tomu, že se jedná o oblast, kde je 

mnohem snazší najít zaměstnání. 

2) Formální trh práce je oblast legální a kontrolovaná různými institucemi (např. 

úřadem práce, finančním úřadem). Naopak neformální trh práce je místo, které naopak 

není nijak kontrolované, někdy se jedná až i o nelegální činnost. 

 

 Na trhu práce je možné se setkat nejen s diskriminací starších osob v přístupu 

k zaměstnání – v inzerci a přijímacích pohovorech, ale i s diskriminací v odměňování či 

rozmisťování zaměstnanců na pracovní pozice. Z důvodu věku může být ukončen i 

pracovní poměr. V této diplomové práci se však zaměřím pouze na oblast diskriminace 

starších osob při hledání zaměstnání.  

 

                                                 
11 více: Riegel 2007 
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5.2.2 Nezaměstnanost jako produkt trhu práce  

 Definice zaměstnané a nezaměstnané osoby se liší nejen mezi jednotlivými státy, 

ale i mezi různými autory a výzkumy. Obecně lze říci, že zaměstnanou osobou je ta, 

která má placené zaměstnání, a to i v případě, že právě nepracuje, například z důvodu 

nemoci či dovolené. (Brožová 2003). Například Mareš však z těchto osob vylučuje 

sebezaměstnané a další osoby vykonávající práci jejímž primárním cílem nejsou cíle 

ekonomické (například domácí práce či práce dobrovolné). (Mareš 1998) Nezaměstnaný 

je naopak ten, který chce pracovat, hledá si práci za účelem obživy, avšak nemůže 

žádnou takovou najít. (Jandourek 2001) 

Úspěch na trhu práce a s tím spojené i riziko nezaměstnanosti osob je ve 

společnosti dáno nerovnoměrně a odvíjí se od následujících charakteristik osob: věk, 

pohlaví, zdravotní stav, národnost, etnikum. Kromě samotného rizika nezaměstnanosti, 

jsou tyto skupiny osob ohroženy i dlouhodobou a opakovanou nezaměstnaností. (Mareš 

1998) V případě dlouhodobé nezaměstnanosti, hrozí (nejen) starším osobám snížení 

kvalifikace a zhoršení psychického stavu. 

 

5.2.3 Teorie lidského kapitálu  

5.2.3.1 Lidský kapitál 

 Za nerovným postavením na trhu práce (v tomto případě nerovnosti jedinců 

nikoli nerovnosti skupin) stojí mimo jiné i lidský kapitál.12 Ten bývá charakterizován 

jako všechny schopnosti, dovednosti, znalosti a zkušenosti, jimiž jedinec disponuje. 

Lidský kapitál má u jedince vliv na jeho pozici na trhu práce (zda je výhodná či 

nevýhodná), na výši jeho příjmu (zda je vysoký či nízký), na jistotu zaměstnání a 

dalších oblasti s tím související. (Mareš 1999)    

Teorie lidského kapitálu vznikla v 60.letech 20.století a za její hlavní 

představitele jsou považováni ekonomové Theodor Schultz, Gary Becker a Jakob 

Mincer. Tato teorie je založena na myšlence, že šance lidí vstupujících s nabídkou práce 

na pracovní trh se zvyšuje, pokud mohou uchazeči poskytnout zaměstnavateli 

kvalifikovanou pracovní sílu, ale zároveň i flexibilitu, jež umožní zaměstnavateli 

zhodnotit vložené investice. (Kuchař 2007)  
                                                 
12 „Nerovnost v rozložení rizika nezaměstnanosti podle kvalifikační úrovně je u nás vyšší než na 
pracovních trzích zemí EU, což souvisí s procesem restrukturalizace a modernizací české ekonomiky“. 
(Mareš,Vyhlídal, Sirovátka, 2002: 13)  
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Vzdělání jedince tak slouží zaměstnavateli jako informace o daném uchazeči o 

zaměstnání, ačkoliv nemusí zohledňovat jeho skutečnou produktivitu. Investice osob do 

vzdělávání slouží k zajištění si celoživotního příjmu. Za náklady do vzdělávání lze 

považovat veškeré finanční zatížení s tím spojené, prospěchem jsou naopak finanční i 

nefinanční (např. dobré pracovní podmínky, jistota práce) výnosy.  (Veselý 2005) 

Vzdělání, jako měřitelná složka lidského kapitálu, jsou všechny vědomosti, které 

člověk získá po absolvování základního vzdělání. Tato složka nezahrnuje pouze školní 

vzdělání, ale i veškeré vzdělávací kurzy, jichž se člověk v průběhu mládí i dospělosti 

účastní. Mimo tyto aktivity lze do vzdělání jedince zahrnout i získané informace četbou 

knih, sledováním televizních pořadů či například posloucháním rozhlasu. (Kuchař 2007) 

Ale jak k tomu dále Kuchař (2007) uvádí, důležitou složkou ovlivňující vstup do 

zaměstnání je i štěstí. 

Dle Kuchaře (2007) má zvyšování lidského kapitálu výrazný vliv jak na jedince 

samotného, zaměstnavatele tak i na celou společnost: 

• U jednotlivců s vyšším vzděláním roste i jejich zaměstnatelnost a v případě 

uplatnění na trhu práce rostou i jejich příjmy. 

• Vyšší vzdělání jednotlivců poskytuje zaměstnavateli možnost snižovat si 

náklady zaměstnáním menšího počtu zaměstnanců, kteří však budou 

kvalifikovanější.  

• Na celospolečenské úrovni má rostoucí lidský kapitál vliv na růst hospodářství. 

Růst hospodářství je ovlivněno vyšší spotřebou a  tedy i většími investicemi 

jedince s vyšším vzděláním (který jak již bylo řečeno má i vyšší plat). 

  

5.2.3.2 Teorie fronty 

 Tento teoretický koncept pochází od autorů  M.Granovettera a Ch. Tillihy z roku 

1988. Teorie fronty je založena na myšlence, že zaměstnavatelé si vybírají žadatele o 

zaměstnání na základě jejich lidského kapitálu. Ti žadatelé, jejichž kapitál hodnotí 

zaměstnavatelé nízce či negativně (i třeba z důvodu předsudků) se postupně řadí na 

konec pomyslné fronty, čímž se jim snižuje šance na získání daného pracovního místa. 

Na konec této fronty se zároveň řadí ti, kteří ačkoliv nemají nízký kapitál, jsou vnímáni 

zaměstnavatelem jako nespolehliví a nepřizpůsobiví nebo nemohou nabídnout 

zaměstnavateli plnohodnotnou pracovní sílu (například z důvodu zdravotního stavu či 

péče o malé děti) . (Sirovátka 1997) 
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 Jak uvádí Sirovátka (1997), na konec fronty se mohou dostávat nejen lidé 

s nízkým vzděláním, ale i osoby starší, před nimiž zaměstnavatel upřednostňuje mladší 

žadatele o pracovní místo. Zároveň může docházet i ke kumulaci obou důvodů.  

 

5.2.3.3 Teorie marginalizace 

Pojem marginalizace definuje Jandourek (2001: 149) jako „Odsouvání jedinců, 

skupin, soc. vrstev nebo společností do situace bytí na okraji, do méně významného 

postavení.“ Marginalizace na trhu práce je vnímána jako opozitum k slovnímu spojení 

participace na trhu práce a znamená vyčlenění osob z trhu práce na okraj společnosti. 

Marginalizovaným osobám tak hrozí dlouhodobá a zároveň opakovaná nezaměstnanost. 

Dle Sirovátky (1997: 171-181) je hlavními zdroji marginalizace na českém trhu práce 

následujících devět faktorů situace na pracovním trhu: interakce nabídky a poptávky, 

lidský kapitál, kumulace individuálních a sociálních handicapů, hodnocení 

individuálních charakteristik, které ovlivňují získání zaměstnání  při trvající nebo 

opakované nezaměstnanosti, problém motivace a efektivity „job-search“, diskriminace, 

legitimní a konkurenční pozice na pracovním trhu-stigma, role interakcí s institucemi a 

role sociálního kapitálu. 

 

5.3 Rovnost p říležitostí  

 Rovnost je jedním ze základních prvků demokratického státu. S požadavkem po 

rovnosti se setkáváme již od 18.století od Velké francouzské revoluce, jejímž heslem 

bylo: ‘svoboda, rovnost, bratrství‘. Požadavek po rovnosti všech lidí se v 18.století 

objevil i v Deklaraci nezávislosti Spojených států amerických13.  

V České republice je důraz na rovnost součástí například čl. 1 Listiny základních 

práv a svobod: „Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné.“ (zákon č.1/1993 

Sb., Ústava České republiky v platném znění) 

Koncept rovných příležitostí spočívá v zajištění rovných šancí v určitých 

oblastech života. Přestože je tento koncept všeobecně znám především ve spojení 

rovných příležitostí žen a mužů, pojí se se všemi znevýhodněnými skupinami osob na 

                                                 
13 „Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdařeni svým 
stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního 
štěstí“  http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnost_(právo) 
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trhu práce. Tzn. že rovné příležitosti na trhu práce by měly být uplatňovány bez ohledu 

na věk, pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, či pohlavní orientaci. 
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6. Právní rámec a další aktivity zam ěřené na boj s 

diskriminací 

V České republice je obecně diskriminace právně řešena již od začátku 90.let, 

avšak na samotné pojetí diskriminace z důvodu vyššího věku se právní předpisy 

zaměřují až v posledních několika letech. Velký vliv na řešení problematiky 

diskriminace v České republice měl její vstup 1.května 2004 do Evropské unie. Se 

vstupem do Evropské unie musela totiž Česká republika začlenit mnohé evropské 

koncepty do svých národních předpisů. Zároveň se vstupem do Evropské unie dostala 

Česká republika možnost realizovat projekty financované ze zdrojů Evropské unie, a to 

i včetně projektů týkajících se rovných příležitostí.  

V následujících podkapitolách jsou představeny základní normativní předpisy 

zakazující diskriminaci starších osob na evropské a národní úrovni (6.1 a 6.2) a 

strategické dokumenty zaměřené na boj s diskriminací (6.3). Kapitola 6.4 popisuje 

instituce, jež mohou pomoci osobám, které se s diskriminací při hledání svého 

zaměstnání setkali.   

 

6.1 Důležité dokumenty na evropské úrovni 

EVROPSKÁ ÚMLUVA O OCHRAN Ě LIDKSÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH 

SVOBOD14  

Úmluva byla vyhlášena 4. listopadu 1950 Radou Evropy v Římě a v platnost 

vstoupila 3. září 1950. Pro tehdejší Českou a Slovenskou federativní republiku vstoupila 

v platnost 18. března 1992, pro samostatnou Českou republiku je v platnosti od 1. ledna 

1993. 

Úmluva se však zatím diskriminací z důvodu věku nezabývala, navíc se 

nevěnovala vůbec oblasti zaměstnávání osob. („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.“ (čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod)) 

       

 

                                                 
14 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020107 
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AMSTERDAMSKÁ SMLOUVA   

 Amsterdamská smlouva byla schválena členskými státy Evropské unie v roce 

1997 a v roce 1999 vstoupila v  platnost. A právě až Amsterdamská smlouva rozšířila 

oblasti prevence diskriminace jíž se Evropská unie zabývala (do této doby pouze 

prevence diskriminace z důvodu národnosti a pohlaví). Diskriminaci se zde věnuje čl. 

13, jenž „uděluje Komisi nové pravomoci v boji proti diskriminaci z důvodu pohlaví, 

rasy nebo etnického původu, náboženství či víry, zdravotního postižení, věku či sexuální 

orientace.“15   

Zároveň v roce 1999 byly přijaty nové Směrnice Evropského společenství, a to 

Směrnice o rasové rovnosti 2000/43/ES a Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání 

2000/78/ES. Všechny členské státy Evropské unie dostaly za úkol tyto 

antidiskriminační směrnice začlenit do svých právních předpisů, což platilo i pro 

všechny nově přistoupivší země. 

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 

 Listina základních práv Evropské unie byla přijata v roce 2000 v Nice a v rámci 

sestavování Lisabonské smlouvy byla o sedm let později novelizována (její celý název 

zní: Listina základních práv Evropské unie ze dne 7. prosince 2000, ve znění upraveném 

dne 12. prosince 2007, někdy je nazývána i jako Charta základních práv Evropské 

unie)16. Původně nezávazný dokument vstoupil společně s Lisabonskou smlouvou 

v platnost v prosinci roku 2009. Aby mohla být přijata v některých zemích Lisabonská 

smlouva (smlouva mezi všemi zeměmi EU reformující její fungování), došlo k určitým 

výjimkám z Listiny základních práv Evropské unie ve Velké Británii, Polsku a České 

republice. Žádná z těchto výjimek se však nijak nesouvisela s věkovou diskriminací 

v oblasti zaměstnávání.17  

 Diskriminací se věnuje čl. 21, odst. 1: „Zakazuje se jakákoli diskriminace 

založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, 

genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických 

názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 

narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.“ (č.1, odst. 1 Listiny 

základních práv Evropské unie v platném znění) 

                                                 
15 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=cs  
16 http://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/  
17 http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlavni-body-listiny-zakladnich-prav-eu/401914  



 32 

6.2 Platné právní p ředpisy na národní úrovni 

Na národní úrovni se diskriminací v přístupu do zaměstnání věnuje  zákon 

č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zákon č.198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, v platném znění. 

Obecně o diskriminaci je zmínka v Listině základních práv a svobod. Dále zde existuje 

několik zákonů, které se věnují diskriminaci již v samotných pracovně-právních 

vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, těmi jsou především zákon č. 

262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění a zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za 

pracovní pohotovost a o průměrném výdělku v platném znění. 

 V této kapitole se dále věnuji pouze právním úpravám, jenž se přímo zaměřují na 

diskriminaci starších osob při hledání práce. 

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a tedy i 

jedním ze základních a nejvyšších zákonů na území České republiky. Listina základních 

práv a svobod nehovoří narozdíl od Listiny základních práv Evropské unie konkrétně o 

rovnosti bez rozdílu věku. 

 (Listina se o diskriminaci krátce zmiňuje v čl. 3 : „Základní práva a svobody se 

zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, 

politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti 

k národní nebo etnické menšině, majetku, rodu, nebo jiného postavení.“ (zákon č.1/1993 

Sb., Ústava České republiky v platném znění)) 

 

ZÁKON Č. 435/2004 SB., O ZAMĚSTNANOSTI  

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti 1.října 2004,  

odráží některé změny, které byly nezbytné provést z důvodu vstupu České republiky 

v roce 2004 do Evropské unie. Tento zákon v oblasti státní politiky zaměstnanosti 

zabezpečuje právo na zaměstnání. Vzhledem k tomu, že osoby starší 50ti let patří 

k obtížněji zaměstnatelným skupinám, měla by jím být dle tohoto zákona poskytnuta 

zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání úřadem práce. 

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nahradil předchozí zákony zaměřené na 

zaměstnanost, a to zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti a zákon č. 9/1991 Sb. o 

zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti. Již §1 
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odst. 1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti se věnoval diskriminaci a právu na 

zaměstnání. „Právo na zaměstnání nelze občanovi odepřít z důvodu rasy, barvy pleti, 

pohlaví, sexuální orientace, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného 

smyšlení, členství nebo činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, 

odborových organizacích  a jiných sdruženích, národnosti, etnického nebo sociálního 

původu, majetku, rodu, zdravotního stavu, věku, manželského a rodinného stavu nebo 

povinnosti k rodině. Je zakázáno též takové jednání, které diskriminuje nikoliv přímo, 

ale až ve svých důsledcích, jako i jednání spočívající v navádění k diskriminaci. Za 

diskriminaci se nepovažují případy, kdy (…) je pro to věcný důvod spočívající v povaze 

zaměstnání, které by měl občan vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání 

nezbytný.“ §1 odst.2 zákona č. 1/19991 Sb. zároveň zakazoval zveřejňovat nabídky 

zaměstnání, které by byly v rozporu s odstavcem 1. zákona č. 1/19991 Sb., o 

zaměstnanosti. (§1 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti) 

 Rovnému zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 

se věnuje nyní i zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zákon uvádí, že „účastníci 

právních vztahů (…) jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi fyzickými 

osobami uplatňujícími právo na zaměstnání.“ (§4 zákona č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti v platném znění) Dále zákon říká, že „při uplatňování práva na 

zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví, sexuální 

orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního 

původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, 

manželského a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného 

smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v 

odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů a za diskriminaci se 

považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku 

směřujícího k diskriminaci.“  (§4 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném 

znění) 

 Nový zákon platný od října 2004 tak rozšířil pojem diskriminace a tudíž 

možnost většího uplatnění práva na rovnost v přístupu do zaměstnání. Zákon se 

blíže věnuje jak diskriminaci přímé, tak i diskriminaci nepřímé, zároveň rozšířil zákaz 

navádění k diskriminaci o zákaz podněcování nebo vyvolávání nátlaku směřující 

k diskriminaci. Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti hovoří o tom, že o diskriminaci 

se nejedná v případě, že se jedná o věcný důvod spočívající v povaze zaměstnání, nově 

zde ale navíc uvádí (v porovnání s předchozím zákonem č.1/1991 Sb.), že se musí 
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jednat o „podstatný a rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání.“ (§4 odst. 3 zákona 

č.435/2004 Sb.,o zaměstnanosti v platném znění) 

 Dle tohoto zákona se přímou diskriminací  „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. 5 zákona č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti v platném znění) 

 Nepřímou diskriminací se naopak „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. Za nepřímou diskriminaci se nepovažuje, pokud 

zdánlivě neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou objektivně odůvodněny 

cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné, nebo pokud u 

osob se zdravotním postižením je právnická nebo fyzická osoba povinna učinit vhodná 

opatření k odstranění nevýhod vyplývajících z takového rozhodnutí, rozlišování nebo 

postupu.“ (§4 odst. 6 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění) 

 §12 zákona o zaměstnanosti zároveň zakazuje zveřejňovat pracovní nabídky, 

jenž by byly diskriminační. Zároveň zákon zakazuje vyžadovat od zájemce o pracovní 

pozici informace, které by mohly být diskriminačního charakteru.  

 
 

ZÁKON Č.198/2009 SB., O ROVNÉM ZACHÁZENÍ A O PRÁVNÍCH 

PROSTŘEDCÍCH OCHRANY PŘED DISKRIMINACÍ  

Zákon č. 198/2009 Sb., neboli tzv. antidiskriminační zákon nabyl účinnosti 

1.září 2009. Tento zákon vznikl z důvodu potřebného souladu národních zákonů 

s evropskými směrnicemi, a původně měl být přijat již se vstupem České republiky do 

Evropské unie. Za pozdějším přijetím antidiskriminačního zákona stálo několik faktorů, 

jedním z nich byl i například potřebný čas na přípravu některých nových úprav v tomto 

zákoně (například nové pravomoci ombudsmana, jenž jsou popsány v další části práce).  

 Česká republika se nakonec stala poslední členskou zemí Evropské unie, která 

do svého normativního řádu začlenila požadavky Evropského společenství a dala tak 

vzniknout antidiskriminačnímu zákonu. Těmito požadavky byly: zákaz diskriminace ve 
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svých právních předpisech, vymezení pojmů (diskriminace přímá a nepřímá, 

obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování), vymezení pozitivní diskriminace, 

nástroje právní ochrany před diskriminací.18 Přestože některá ustanovení spojená 

s rovným zacházení osob v přístupu k zaměstnání již byla uvedena v Listině základních 

práv a svobod a zároveň v zákonu o zaměstnanosti, cílem antidiskriminačního zákona je 

především rozšířit možnost obrany diskriminovaných osob.  

Tento zákon se zaměřuje na rovné zacházení a zákaz diskriminace v různých 

oblastech lidské činnosti, jednou z těchto oblastí je i právo na zaměstnání a přístup 

k zaměstnání.  Dále zákon rozděluji diskriminaci na diskriminaci přímou a diskriminaci 

nepřímou. 

Přímou diskriminací se zde „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.“ (§2 odst. 3 zákona č.198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací v platném znění) Dle 

antidiskriminačního zákona je diskriminací  „také  jednání,  kdy  je  s osobou zacházeno 

méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odstavce 3.“ (§2 odst. 5 zákona 

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

diskriminací v platném znění) 

Nepřímou diskriminací se zde „rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na  

základě  zdánlivě  neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů  

uvedených v §2 odst.3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací 

není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo  praxe  je  objektivně  odůvodněno 

legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.“ (§3 odst. 1 

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

diskriminací v platném znění) 

 Antidiskriminační zákon dále v §5 upřesňuje co je naopak přípustnou formou 

rozdílného zacházení. Rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání nebo 

povolání není diskriminací, pokud je podmínka minimálního věku, praxe nebo doby 

zaměstnání nezbytná pro řádný výkon nebo pro přístup k určitým právům a 

povinnostem. Diskriminací také není situace, kdy je pro dané zaměstnání nebo povolání 

                                                 
18 http://www.equalcr.cz/files/clanky/547/Priloha_antidiskriminacni_zakon_II_OK.pdf  
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potřeba odborné vzdělávání, jehož délka by byla delší než je doba zbývající k odchodu 

dané osoby do důchodu. Diskriminací z důvodu pohlaví není ani rozdílné zacházení 

v přístupu k zaměstnání nebo povolání, pokud to vyžaduje povaha vykonávané práce. 

Diskriminací též není rozdílné zacházení z důvodu ochrany žen (těhotenství, mateřství), 

osob se zdravotním postižením a osob mladších 18let.   

 

6.3 Strategické dokumenty a informativní akce 

Kromě normativního vymezení diskriminace a definice zákazu diskriminačního 

jednání, existují i další možnosti řešení této situace. Jednou z nich je již výše zmíněná 

možnost různých institucí získat finanční prostředky z Evropské unie na projekty 

zaměřené na potírání diskriminace. Jejich cílem je převážně zvýšení informovanosti 

občanů o diskriminaci. 

Již od roku 2001 zde existoval na základě rozhodnutí Rady č.750/2000/ES ze 

dne 27.listopadu 2000 akční program Společenství pro boj s diskriminací platný na 

období 2001-2006. Cíle tohoto programu byly následující: 1) zabývat se příčinami 

diskriminace, 2) podporovat neziskové organizace a orgány místní správy, které bojují 

s diskriminací a 3) zvyšovat informovanost o diskriminaci. V rámci tohoto programu 

vzniklo na národní úrovni několik projektů zaměřených právě například na zvýšení 

povědomí o diskriminaci.19  

Ve  zkráceném programovacím období 2004–2006 a v programovacím období 

2007–2013 se na rovnost příležitostí  a boj s diskriminací zaměřily dokumenty vzniklé 

v rámci Evropského sociálního fondu (dále ESF), jednoho ze Strukturálních fondů 

Evropské unie, z něhož lze na jednotlivé projekty čerpat finanční prostředky. V rámci 

naplnění cílu evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti se ESF zaměřuje 

především na pomoc všem nezaměstnaným lidem vstoupit na trh práce, blíže se 

zaměřuje na rovnost příležitostí a  na zaměstnávání osob ze znevýhodněných skupin a to 

rozvojem kvalifikace a zároveň odstraněním nerovností v oblasti trhu práce. Přitom na 

období do roku 2006 vycházel ESF z Nařízení Evropské komise č.1784/1999 o 

Evropském strukturálním fondu a Nařízení Rady (ES) č.1260/1999 o obecných 

                                                 
19 http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=790, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:su4AscI3q_IJ:www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/O
becne-zasady-komunitarni-
programy_Priloha4_xls.xls+ak%C4%8Dn%C3%AD+program+Spole%C4%8Denstv%C3%AD+pro+boj
+s+diskriminac%C3%AD&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 
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ustanoveních a strukturálních fondech. V novém programovacím období navazuje ESF 

na Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o 

zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999.20 

V letech 2004-2006 se v rámci ESF na rovnost příležitostí zaměřily Operační 

program Rozvoj lidských zdrojů  a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha. 

V programovacím období 2007-2013 se v rámci ESF zaměřil na rovnost příležitostí 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).  Mezi cílové skupiny 

jednotlivých dokumentů nepatří pouze znevýhodněné osoby z důvodu věku, ale i další 

skupiny osob.21 Kromě samotného zaměření se na rovnost příležitostí v prioritě každého 

programu, patřila oblast rovných příležitostí i k tzv. horizontálním prioritám. 

Horizontální priority musí být naplněny napříč všemi prioritami operačních programů a 

zároveň musí být podporovány i žadateli o finanční prostředky. Rovnost příležitostí 

patří mezi horizontální priority v obou programovacích obdobích.22 

Na samotný boj s diskriminací se zaměřil Program Iniciativy Společenství 

Equal (CIP Equal), jehož první kolo probíhalo v České republice již od roku 2001 a od 

roku 2004 se stal společně s dalšími programy součástí ESF. Na rozdíl od jiných 

programů ESF je založen na mezinárodní spolupráci a tedy i možnosti předávání si 

zkušeností jednotlivých zemí. Globálním cílem tohoto programu se stal „vývoj a 

prosazování nových prostředků boje se všemi formami diskriminace a nerovností na 

trhu práce“.23  

V rámci CIP Equal byl například finančně podporován i tzv. Evropský rok 

rovných příležitostí pro všechny (dále ERRP), za nějž byl Evropskou unií prohlášen 

rok 2007. Tato akce Evropské unie vznikla v návaznosti na podobně uskutečněné již 

v minulých letech (například rok 2006 – Evropský rok mobility pracovníků), které byly 

považovány za úspěšné. Hlavním cílem Evropského roku rovných příležitostí pro 

všechny bylo zvýšení informovanosti společnosti, ve snaze zabránit diskriminaci 

z důvodu pohlaví, rasy, etnika, víry nebo vyznání, věku, tělesného postižení a sexuální 
                                                 
20 více na http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr , http://www.cpkp.cz/jc/esf5.html, 
http://www.rr-moravskoslezsko.cz/slovnik/vsechno 
21 více na www.esfcr.cz, sekce evaluace dokumentů 
22 V období 2004-2006 horizontální témata byla: rovné příležitosti, životní prostředí, informační 
společnost, vyvážený rozvoj regionů. V období 2007-2013 horizontální témata jsou: rovné příležitosti a 
udržitelný rozvoj (http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-
EU/Horizontalni-priority) 
23 více na www.equalcr.cz  
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orientace. Dílčími cíli zaměření se staly: práva (osvěta v oblasti právního řádu), 

zastoupení (debata o zvýšení účasti obětí diskriminace ve společnosti), uznání (důraz na 

pozitiva diskriminovaných osob ve společnosti) a respekt (podpora dobra a zároveň 

odstranění předsudků mezi lidmi). Evropský rok rovných příležitostí probíhal jak na 

evropské, tak i národní úrovni prostřednictvím informační, propagační a vzdělávací 

kampaně, setkání, akcí, různých výzkumů a studií zaměřených na konkrétní 

problematiku v jednotlivých členských zemích.24 Na národní úrodní byly například 

v rámci ERRP podporovány projekty Rovnost je cool! (Člověka v tísni, společnosti při 

České televizi) či Odborná antidiskriminační kampaň (Poradny pro občanství/ Občanská 

a lidská práva). Celkově bylo v Evropě podpořeno více jak 430 národních akcí, 

přibližně 328 milionů občanů oslovily články zveřejněné v novinách a časopisech a 

obsahující myšlenky ERRP a necelých 900 tisíc lidí navštívilo internetové stránky 

ERRP.25 

Dalším programem orientovaným na boj s diskriminací je v programovacím 

období 2007-2013 komunitární program PROGRESS, grantový program financovaný 

z rozpočtu Evropské unie, jenž nahradil Komunitní akční program proti diskriminaci 

2001-2006 PROGRESS. Realizací tohoto programu má docházet k naplňování cílů 

Společenství ukotvených v Sociální agendě a Lisabonské strategii pro růst a 

zaměstnanost. Program PROGRESS se zaměřuje na pět oblastí: zaměstnanost, sociální 

začlenění a ochrana, pracovní podmínky, nediskriminace a rovnost žen a mužů. 

Významnou aktivitou financovanou v rámci programu PROGESS je i kampaň Pro 

rozmanitost. Proti diskriminaci , která se zaměřuje na zvýšení informovanosti osob 

v této oblasti po celé Evropské unii prostřednictvím různých debat, projektů či školení.26 

 Mimo výše uvedené aktivity se Evropská unie zaměřuje i na zvyšování 

informovanosti zaměstnavatelů a upozorňuje na výhody rozmanitostí na pracovišti.27 

 

6.4 Možnosti obrany proti diskriminaci 

 Mezi účinné prvky v boji s diskriminací nepatří pouze prevence, ale i represivní 

opatření. V případě, že se již starší osoba setká s diskriminací při hledání práce, existuje 

                                                 
24http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/aktuality/evropsky-rok-rovnych-
prilezitosti-pro-vsechny-2007---smerem-ke-spravedlive-spolecnosti-18625/  
25 více viz: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=555&langId=cs, 
http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_2420 
26 http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/?langid=cs  
27 Více viz. například: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=780&langId=cs  
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několik možností, jak se proti tomuto postupu bránit a na koho se může obrátit. Tyto 

možnosti lze rozdělit do dvou skupin podle způsob řešení dané situace: 

 

A) Zdroje informací 

1. Občanské organizace 

V případě, že se jedinec setká s diskriminací z důvodu vyššího věku, může se 

obrátit na organizace věnující se poradenství a právní pomoci. S nabytím účinnosti tzv. 

Antidiskriminačního zákona vstupuje i v platnost úprava umožňující neziskovým 

organizacím poskytovat diskriminovaným osobám informace a právní podporu.28 

 

2. Veřejný ochránce práv (ombudsman)   

Veřejný ochránce práv je další z institucí, na kterou je možné se v případě 

diskriminace obrátit. Institut ombudsmana byl ustanoven zákonem č.349/1999 Sb., o 

Veřejném ochránci práv ze dne 8.prosince 1999. Dle oficiálních internetových stránek 

je ombudsman „monokratickým nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí 

mimo veřejnou správu a není tedy úřadem. Zákonem je naopak povolán k tomu, aby 

činnost veřejné správy kontroloval a dohlížel na ni.“ 29 Dle zákona č.349/1999 Sb., o 

Veřejném ochránci práv slouží veřejný ochránce práv „k ochraně osob před jednáním 

úřadů a dalších institucí (…) pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům  

demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím 

přispívá k ochraně základních práv a svobod.“ (§1 zákona č.349/1999 Sb., o Veřejném 

ochránci práv v platném znění) 

Od 1.12.2009 se antidiskriminačním zákonem rozšířila role ombudsmana o 

zaměření se i na soukromoprávní vztahy. Diskriminovaná osoba má od té doby možnost 

se něj obrátit a zjistit, zda se opravdu jednalo o diskriminační chování dle zákona. 

Pokud tomu tak opravdu bylo, ombudsman diskriminovanému poradí, jak má v dalších 

krocích postupovat a na koho se může obrátit.30 

Ještě před platností antidiskriminačního zákona mohl ombudsman pomoci 

diskriminovanému i v případě, pokud příslušný úřad, na který se diskriminovaný obrátil, 

byl v případu nečinný či jednal nezákonně. Ombudsman může v této chvíli provést na 

                                                 
28 výběr občanských organizacích lze nalézt například na: www.obcanskeporadny.cz či 
www.neziskovky.cz  
29 http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/ 
30 http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/rovne-zachazeni-a-
ochrana-pred-diskriminaci/  
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daném úřadě šetření a pokud zjistí, že opravdu došlo k pochybení, informuje o tom jak 

stěžovatele, tak samotný úřad. Po chybujícím úřadu žádá poté nápravu, pokud se ani 

v daných lhůtách náprava neuskuteční, může daný úřad sankcionovat a zároveň daný 

případ medializovat.31 

Ve čtvrté příloze diplomové práce je možné shlédnout Formulář podání stížnosti 

ombudsmanovi na diskriminaci, kde má možnost diskriminovaný popsat základní 

parametry problému a v páté příloze je uveden příklad, jak může probíhat samotné 

prověřování diskriminačního jednání zaměstnavatele a přístup úřadu práce k tomuto 

jednání. 

 

B) Samotné řešení situace 

1. Vyjednávání 

Vyjednávání by mělo být nejlépe použito přímo po diskriminačním chování, 

například v případě sdělení výsledků u přijímacího pohovoru u zaměstnavatele. 

Vyjednávání mezi žadatelem o zaměstnání a zaměstnavatelem spočívá jak v získání co 

nejvíce informací o tom, proč nebyla daná osoba vybraná na volnou pracovní pozici, a 

zároveň vyvrácení zástupných důvodů. Toto jednání slouží diskriminovanému k získání 

co nejvíce podkladů, které je případně možné při následném řešení situace předložit 

jako důkaz.32 

 

2. Mediace 

Mediace slouží k mimosoudnímu uzavření dohody mezi jednotlivými stranami 

za použití nezávislého prostředníka – tzv.mediátora. Aby mohla mediace proběhnout, 

musí s ní obě strany souhlasit. Strany (v tomto případě zaměstnavatel a žadatel o 

zaměstnání) se za pomocí mediátora snaží nalézt příčiny konfliktu a zároveň se 

dohodnout na mediační dohodě. Avšak jak právník Michal Hubálek z Poradny pro 

občanství, občanská a lidská práva uvádí, je využití mediace obtížně představitelné až 

nemožné v případě, že neexistují důkazy (neexistuje zvukový záznam, svědectví dalších 

osob, úřední záznam apod.) o proběhlé diskriminaci a zároveň diskriminující osoba 

uvádí, že k žádné diskriminaci nedošlo. Pokud je však možné již dané jednání označit 

jako diskriminační a „pokud se diskriminující strana dostaví na mediační sezení, je 

                                                 
31 http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/jak-probiha-setreni-dalsi/  
32 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html  
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velice pravděpodobné, že se podaří celou záležitost vyřešit rychleji, efektivněji a levněji, 

než klasickou soudní cestou“.33 

 

3. Informování správního orgánu 

Prvním, na koho se má člověk obrátit, pokud se stane obětí diskriminace, je 

správní orgán, v případě diskriminace v přístupu k zaměstnání se jedná o úřad práce ve 

správním obvodu sídla zaměstnavatele. Dle §125 a §126 zákona o zaměstnanosti 

provádí úřad práce kontrolní činnost o dodržování pracovněprávních předpisů 

(v případě diskriminace v přístupu o zaměstnání se jedná o dodržování právních 

předpisů o zaměstnanosti) u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob.  

Úřadu práce lze nahlásit diskriminaci jak v pracovní inzerci samotného úřadu 

práce ale i v různých médiích (internet, tisk), tak i při pohovoru se zaměstnavatelem. 

Jestliže se člověk setká s diskriminačním inzerátem, měl by to nahlásit právě na úřad 

práce, který věc prověří a případně uloží zaměstnavateli finanční sankci. To samé platí 

v případě setkání se s diskriminačním jednáním přímo u zaměstnavatele. Pokud na 

základě kontroly správní orgán zjistí, že zaměstnavatel porušil zákon, může mu i tehdy 

uložit finanční sankci34, dle zákona o zaměstnanosti lze fyzickou i právnickou osobu 

pokutovat až do částky jeden milion korun českých.  

 
4. Soudní řízení  

Řešení situace soudní cestou patří z uvedených možností k nejsložitější a 

k nejnákladnější variantě (v případě tíživé finanční situace jedince lze však v některých 

případech zažádat o zrušení soudních poplatků či o poskytnutí právníka) a měla by být 

považována za poslední variantu řešení sporu. V rámci tohoto způsobu řešení je však 

možné se domáhat (dle §4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění):  

- upuštění od porušování práv a povinností,  

- odstranění následků tohoto porušování,  

- přiměřeného  zadostiučinění35 

- náhrady nemajetkové újmy v penězích v případech, kdy diskriminačním 

jednáním došlo ke snížení důstojnosti nebo vážnosti osoby, a předchozí 

tři formy nebyly dostatečnou nápravou36.  

                                                 
33 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/vyuziti-mediace-v-diskriminacnich-sporech.html  
34 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html  
35 Dle zákona č.549/1991Sb., o soudních poplatcích se v tomto případě (např. při žádosti omluvy) platí 
soudní poplatek 1000Kč. 
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V případě soudních sporů, antidiskriminační zákon rozšířil metodu tzv. rozdělení 

důkazního břemene z pracovněprávních vztahů i na další oblasti. Rozdělení důkazního 

břemene (neboli obrácené důkazní břemeno) spočívá nejprve v povinnosti 

diskriminovaného (žalobce) dokázat, že byl diskriminován a poté diskriminující 

(žalovaný) dokazuje, že žalobce nebyl nijak znevýhodněn vůči osobě jiné. 37      

Existují 3 druhy soudů, na něž je postupně možné se v případě diskriminace 

obrátit: 

 

1) Obecný soud 

V pracovně právních sporech diskriminovaný nejčastěji nejprve podává žalobu 

k okresnímu soudu  v místě sídla zaměstnavatele. Pokud s rozsudkem okresního soudu 

jedinec nesouhlasí, je v některých případech možné využít dovolání (hodnota 

peněžitého plnění, která je předmětem sporu, musí být vyšší než 20000Kč), žalobu na 

obnovu řízení či žalobu pro zmatečnost. 38 

 

2) Ústavní soud 

Další institucí, na kterou se může znevýhodněná osoba obrátit, je Ústavní soud, 

jehož sídlo je v Brně. Dle čl. 87 odst. 1 odd. d Ústavy České republiky rozhoduje mj. 

ústavní soud o ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu 

veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod, tzn. že tento soud 

nezkoumá správnost soudních rozhodnutí obecných soudů (není jim nadřazený), ale 

zabývá se samotným dodržováním ústavnosti. Ústavní stížnost mohou podávat jak 

fyzické tak i právnické osoby ale nesmí se dle §30 odst.1 zákona č. 182/1993 Sb., o 

Ústavním soudu v platném znění zastupovat sami a musí být zastoupeni advokátem, 

kterého však Ústavní soud nepřiděluje a je možné se obrátit například na Českou 

advokátní komoru, jejíž hlavní sídlo je v Brně. Pokud Ústavní soud zjistí, že došlo 

k porušení práv a svobod, původní rozhodnutí zruší a musí začít projednání nové. 

 

Na evropské úrovni je ještě k dispozici Evropský soud pro lidská práva. 

Avšak Evropský soud pro lidská práva rozhoduje pouze o záležitostech, při kterých 

došlo k porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, které je závazná 

                                                                                                                                               
36 Dle zákona č.549/1991Sb., o soudních poplatcích se v tomto případě platí soudní poplatek ve výši 
600kč do požadované částky ve výši 15000Kč, z částky přesahující 15000Kč se pak platí 4%.     
37 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html  
38 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html 
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pro členské státy Evropské unie. K porušení Úmluvy může dojít na základě rozhodnutí 

soudů na národní úrovni. Stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva je tak možné 

podat až ve chvíli, kdy diskriminovaný využil všechny prostředky na národní úrovni.39 

Avšak jak již bylo uvedeno dříve, přestože se Úmluva zabývá zákazem diskriminace, o 

samotné diskriminací v oblasti zaměstnávání a zároveň diskriminaci z důvodu věku se 

nezmiňuje. Tzn. že pokud se starší  člověk setká s diskriminací v přístupu k zaměstnání, 

na soud EU zaměřený na lidská práva se obrátit nemůže.  

 

 

 

SHRNUTÍ 

• Se vstupem do EU se rozšířily možnosti pro boj s diskriminací, Česká republika 

dostala možnost čerpat finanční prostředky z Evropské unie na projekty 

zaměřené mimo jiné i na rovnost příležitostí, zároveň zde v rámci evropské 

politiky zaměstnanosti došlo ke zvýšení informativních kampaní zaměřených na 

zvýšení povědomí občanů o svých zákonných právech a tedy i zvýšení jejich 

zaměstnatelnosti.  

• V roce 2009 došlo po pěti letech od vstupu České republiky do Evropské unie 

k sjednocení národní a evropské antidiskriminační právní  úpravy.  

• Na úrovni národní jsou právní předpisy související s věkovou diskriminaci při 

hledání zaměstnání (a možnosti obrany proti ní) jednotné (to však neplatí pro 

všechny diskriminační důvody) 

• Na národní úrovni existuje několik způsobů jak řešit setkání se s věkovou 

diskriminací při hledání si práce. V první řadě by situaci měla být nahlášena 

příslušnému úřadu práce, v případě žádosti o odškodnění je možné situaci řešit 

levnější avšak ne vždy vhodnou  mediací, případně soudní cestou, která  může 

vyjít naopak dráž.  

 

                                                 
39 http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html  
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7. Diskriminace starších osob p ři hledání zam ěstnání 

v České republice  

7.1 Výskyt diskriminace  

 Osoby, které hledají zaměstnání, mohou být diskriminovány z různých důvodů. 

Jedním z výzkumů zaměřeným na názory občanů České republiky a porovnávající je 

s průměrem všech 27 členských států Evropské unie, byl výzkum nazvaný Diskriminace 

v EU 2009.40 Součástí výzkumu byla i otázka, která se zaměřovala na zjištění příčin 

možného znevýhodnění jedné osoby vůči druhé, za předpokladu, že obě splňují stejné 

kvalifikační předpoklady. Výzkumným zjištěním bylo, že hlavním diskriminačním 

faktorem je v České republice věk – 61% (EU-48%), na druhém místě jsou vzhled, 

vhodné oblečení nebo vystupování - 49% (EU – 48%) a tělesné nebo mentální postižení 

– 49% (EU – 37%) a na třetím místě je barva pleti, etnický nebo národnostní původ – 

48% (EU – 38%). Tento výzkum především poukázal na to, že občané vnímají problém 

ageismu na území České republiky velice silně. 

  

  Na samotnou problematiku diskriminace starších osob při hledání zaměstnání se 

například zaměřil výzkum Život ve stáří 2002 (Vidovičová, 2005). Otázka v tomto 

výzkumu zaměřená na zjištění zkušeností s diskriminací zněla: „Setkal(a) jste se 

v posledních deseti letech před odchodem do důchodu při hledání si nového zaměstnání 

s odmítnutím zaměstnavatelem kvůli vyššímu věku, kvůli tomu, že jste žena/muž?“ 

Výsledkem tohoto výzkumu byla následující tabulka, která porovnává setkání starších 

osob jak s věkovou diskriminací tak se sexismem. Z tabulky je zjevné, že se lidé 

v předdůchodovém věku více setkávají s diskriminací z důvodu věku než s diskriminací 

z důvodu pohlaví. Pokud se zaměříme pouze na jedno setkání  s věkovou diskriminací, 

probíhá ve stejné míře u mužů i žen, ale v případě vícenásobné diskriminace, se s ní 

setkávají častěji muži (26%) než ženy (18%).  

 

                                                 
40 Více viz.: 
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6yi6MpSbcpUJ:ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/e
bs_317_fact_cz_cz1.pdf+diskriminace+osobní&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShi5RdYrWzI9Ty
CgbWYiwoGRlJX0utwP68YB6XDQ-Pq1grk1R2ikpw5lMdrktIQgPaGl9vs-
GvVXjshFLpUL4wGhA97cZPEBoUxpsW51nC6wYjMyFQDew1HiOkxxPxYkw48sLmJ&sig=AHIEtb
Q_YGoOYMXeGIiAqQqaZkk1lidqUg 
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Tabulka 1: Zkušenost s diskriminací při hledání nového zaměstnání deset let před 

důchodem (%) 

Zdroj: Vidovičová (2005: 28) 

 

7.2 Diskriminace p ři přijímacích pohovorech a výb ěrovém řízení 

Dle §12 zákona o zaměstnanosti nesmí být starší osoba z důvodu svého věku 

znevýhodněna vůči osobě mladší. V současné době se již diskriminace přímá téměř 

neobjevuje, ve značné míře se však objevuje diskriminace nepřímá. Kromě samotného 

odmítnutí z důvodu věku je možné se setkat i s dalšími souvisejícími diskriminačními 

faktory. Přestože by se zaměstnavatel měl u pohovoru zajímat pouze o informace 

související přímo s výkonem práce a podpisem pracovní smlouvy, ne vždy to bývá 

dodržováno.  

Vzhledem k tomu, že diskriminace osob v přístupu k zaměstnání je nezákonná, o 

čemž jsou již i zaměstnavatelé dostatečně informováni, „snaží se své rozhodnutí 

odůvodnit tak, aby zakryli skutečné důvody svého protiprávního jednání“ (Gender 

Studies 2008: 5). 

 

Výzkum provedený od března 2003 do ledna 2004 mezi úřady práce v České 

republice (návratnost 60%) Poradnou pro občanství, občanská a lidská práva prokázal, 

že věk patřil k jedné z nejčastějších příčin diskriminace při přijímacím řízení a 

objevoval se v minimálně ve 20,3% případů, hned po diskriminaci z důvodu pohlaví, 

jenž se objevovala v minimálně ve 37,9% případů.41 V porovnání s tabulkou 1 je 

zřejmé, že ačkoliv je obecně na území České republiky nejčastějším diskriminačním 

faktorem při hledání si zaměstnání pohlaví, konkrétně osoby starší se setkávají častěji s 

diskriminací z důvodu svého vysoké věku. 

                                                 
41 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Hodnocení projevů diskriminace v přístupu 
k zaměstnání a pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů práce  

setkal se jednou a víckrát celkem 
pohlaví vzdělání 

Odmítnutí 
na 
základě: jednou víckrát nesetkal ženy muži ZŠ vyučen, 

SŠ bez 
m. 

SŠ VŠ 

Věku 12 21 67 30 39 34 36 35 16 
Pohlaví 5 6 89 15 7 19 10 11 4 
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 Příkladem projevu věkové diskriminace v procesu hledání práce, může být 

například ten, který  ve své studii věnující se nezaměstnanosti uvádí Mareš, Vyhlídal a 

Sirovátka (2002): 

 „Když jsem teďka byla víc jak rok nezaměstnaná, tak jsem toho prošla hodně, 

samozřejmě napřed telefonicky, tak po telefonu okamžitě – přijďte, přijďte, když jsem 

tam přišla, zjistili kolik mi už je, tak – je ve výběrovým řízení, budeme dělat takový a 

takový opatření, budeme ještě dělat postupy a posudky a to,  tím bylo jasné, prostě že já 

už nemám nárok… Rozumíte, když jdete na druhý, na třetí, na čtvrtý, na desátý místo a 

pořád Vám říkají výběrový řízení a končí zakázky nebo zrušili zakázky nebo zakázky 

nepřišly, tak ono vám to dojde, jo, proč to je.“ (žena, 52let, vdaná, vyučená, neaktivní, 

v domácnosti) (Mareš, Vyhlídal, Sirovátka 2002: 20) 

 

 Situace ukazuje, že provádění samotného telefonního pohovoru s žadatelem o 

zaměstnání, jenž patří k běžné výběrové metodě, snižuje kvůli nemožnosti vidět vzhled 

kandidáta jeho diskriminaci z důvodu věku, ale i třeba rasy či postižení a zároveň se 

osoba, jenž pohovor provádí, více zaměřuje na odpovědi uchazeče. Telefonní pohovor 

však znevýhodňuje ty osoby, kteří nemají či nevyužívají telefon, zároveň neumožňují 

vidět vzájemnou verbální komunikaci, což může vést i k nevhodnému výběru 

kandidáta.42 

 Jinou metodou je pohovor označovaný jako kompetenční, jehož cílem je zacílit 

se pouze na schopnosti a znalosti kandidáta a vybrat z nich toho nejlepšího. 

Kompetenční (neboli behaviorální) pohovor se na základě otázek zjišťujících profesní a 

osobní minulost uchazeče zaměřuje na odhalení jeho skutečných vlastností. Otázky jsou 

zacíleny na zjištění jak „tvrdých“ dovedností (například práce s počítačem), tak i na 

„měkké“ dovednosti uchazeče (například flexibilita, kreativita). Výhodou tohoto 

pohovoru je, že probíhá podle předem připraveného scénáře a definice požadavků, jež 

by měl uchazeč splňovat, což zajišťuje objektivnost a snižuje možnost vlivu osobních 

dojmů člověka, jenž pohovor vedl. Podobně jako jiné metody výběru kandidátů i tuto 

metodu je vhodné kombinovat s jinými, například s osobním testováním či kontrolou 

referencí.43 

 

                                                 
42 http://www.personalista.cz/index.php?ID=57&basket=6383f0661ff8a2a82eb7bc5cec62b4c5  
43 http://kariera.ihned.cz/c1-37807650-kompetencni-pohovor,  
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7.3 Diskriminace v pracovní inzerci  

Zákaz činit diskriminační nabídky práce je zakotven v §12 zákona o 

zaměstnanosti. V současné době se již téměř přímá diskriminace v pracovních 

inzerátech nevyskytuje, tzn., že v hlavičce inzerátu se již přímo neobjevuje požadavek 

na pracovníka určité věku, je však možné se v textu inzerátu setkat s nepřímou 

diskriminací. Je však vždy důležitá i samotná povaha práce, pro níž je vhodný pouze 

určitý typ lidí, pokud však tato situace nastane, mělo by to být v i inzerátu dostatečně 

vysvětleno (příkladem může být hledání mladé dívky/chlapce na módní přehlídku).  

 

Dle výzkumu uskutečněného mezi úřady práce v ČR v období od března 2003 

do ledna 2004 – tedy před platností zákona o zaměstnanosti - Poradnou pro občanství/ 

občanská a lidská práva se „věk“ ukázal jako druhý nejčastější diskriminační faktor 

objevující se v pracovní inzerci. Výzkum zároveň zjišťoval, zda jednotlivé pracovní 

úřady monitorují inzerci, a tuto skutečnost potvrdilo 75,8% úřadů práce.44 

 Podrobnější výzkum inzerce provedený Poradnou pro občanství, občanská a 

lidská práva v roce 2007 zjistil, že věk se jako diskriminační faktor v pracovní inzerci 

úřadů práce téměř neobjevuje, dle tohoto výzkumu pouze v 0,02% případech a to spíše 

ve formě nepřímé diskriminace (např. využívání spojení „do mladého kolektivu“). 

V porovnání se stejným výzkumem provedeným v roce 2005, kdy nebyl jediný případ 

věkové diskriminace na úřadech práce, však došlo tímto k navýšení (autoři zde 

upozorňují, že nelze přehlédnout i inzerci oznamující: „přijmeme i osoby nad 50 let 

věku“). Obecně celkově nízká míra diskriminační inzerce je dle autorů způsobena 

zvyšující se informovaností občanů, za kterou stojí především média, jenž se dané 

problematice ve značné míře věnují. Naopak v tištěné inzerci v roce 2007 se stal věk 

druhým nejčastějším diskriminačním faktorem, objevoval se v 1,2 % inzerátů. Podobně 

jako v inzerci úřadů práce se i zde nejčastěji objevovala diskriminace například ve 

formě „práce v týmu mladých lidí“, „práce v mladém dynamickém kolektivu“, „pouze 

absolventi“. V porovnání s výzkumem provedeným v roce 2005 došlo k navýšení 

diskriminační inzerce z 0,17% na 1,2%. Výrazná změna ale nastala ve změně charakteru 

diskriminace, v roce 2005 se objevovaly nejčastěji inzeráty hledající přímo osoby do 

30let, v roce 2007 se jednalo již o inzerátu hledají osoby do mladého kolektivu.45  

                                                 
44 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Hodnocení projevů diskriminace v přístupu 
k zaměstnání a pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů práce  
45 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2007 
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Jak ale autoři studie dále uvádějí: „ zkušenosti z praxe ukazují, že uchazeči o 

zaměstnání jsou mnohdy byť skrytě odmítnuti právě (…) u samotného přijímacího 

pohovoru, tudíž je četnost výskytu (…) v praxi mnohem vyšší, než by se dalo usuzovat 

z výsledků analýzy“ 46.  

 

7.4 Negativní dopady diskriminace  

Diskriminace z důvodu vyššího věku v přístupu k zaměstnání má dopad nejen na 

samotného jedince, ale i na celou společnost. U jednotlivce může dojít k depresi a ke 

snížení sebeúcty, předsudky vůči starším lidem snižují jejich šanci uplatnit se na trhu 

práce, čímž způsobují hrozbu dlouhodobé nezaměstnanosti, a tím i snížení finančních 

příjmů a sociální vyloučení.47 Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke snížení motivace 

jedince, dle Mareše může nezaměstnanost u jednotlivce „vyvolávat chronickou 

dezorganizaci jeho života, netečnost, nestabilitu rodiny, duševní deprese (v krajních 

případech sebevraždu), kriminální delikty, nadměrné pití alkoholu či užívání drog“ 

(Mareš 1998: 91).  

Vysoká a zároveň dlouhodobá nezaměstnanost této skupiny osob má také 

negativní ekonomický dopad na celou společnost, kdy vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti a zároveň neúčast nezaměstnaných osob na odvodu daní vedou 

k vysoké finanční zátěži pro stát. Zároveň „může ve společnosti vyvolávat analogické 

sociálně patologické procesy (krizi hodnot, úpadek úcty k autoritám, rozklad občanské 

společnosti, krizi rodiny a dalších sociálních institucí, alkoholismus, kriminalitu)“ 

(Mareš 1999: 91).  

 

7.5 Předsudky a lidský kapitál  

Jako nejčastější příčiny diskriminace jsou v odborných textech uváděny 

předsudky a stereotypy. Předsudek je druh stereotypu a vyjadřuje „emocionálně silně 

zabarvený úsudek o druhých osobách, skupinách nebo nějakých záležitostech, který je 

možno jen obtížně změnit na základě nových zkušeností a informací“ (Jandourek 2001: 

196).  

                                                 
46 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 2007: 62 
47 http://www.babyboomercaretaker.com/elderly-law/age-discrimination/Effects-Of-Age-
Discrimination.html&anno=2  
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Remr a Kotíková (2007) uvádí, že kladnými stránkami starších osob na trhu 

práce jsou dle zaměstnavatelů pracovní a životní zkušenosti, vyšší odpovědnost a 

loajalita, uvážlivější a vyrovnanější rozhodování, spolehlivost, menší fluktuace a časová 

flexibilita. Za záporné stránky jsou naopak považovány nízká úroveň dosaženého 

vzdělání, neochota se dále vzdělávat, neznalost využívání informačních a 

komunikačních technologií, nedostatečné jazykové znalosti, nižší fyzická výkonnost a 

častější zdravotní problémy. K tomu však autoři dodávají, že jestliže dojde ke spojení 

několika negativních faktorů dohromady, starší osoba nemá téměř žádnou šanci uplatnit 

se na trhu práce.  

Podobně Vidovičová (2005) ukázala, že mezi  kladné stránky starších osob patří 

dle občanů starších 15ti let více zkušeností, větší výkonnost než u některých mladších 

kolegů a větší snaživost. Mezi jejich záporné stránky spadá nedostatečná znalost práce 

s moderní technikou a počítačem, problémy se zrakem nebo sluchem, neschopnost 

přizpůsobit se změnám a neschopnost udělat tolik práce co dřív. 

 Naopak výzkum provedený v rámci projektu Třetí kariéra48 poukázal na to, že 

stereotypy přisuzované starším osobám ve skutečnosti vůbec neplatí a vlastnosti jakými 

jsou například flexibilita, výkonnost ale i nemocnost nejsou dány věkem, ale životním 

postojem. Nedostatkem se u těchto osob ukázalo „mnohdy snížené sebevědomí a 

nedostatek prezentačních schopností v souvislosti s vlastními profesními znalostmi a 

zkušenostmi“ 49.     

I přes pozitivní vlastnosti starších osob, bývá stáří ve společnosti vnímáno jako 

něco negativního a je nahrazováno tzv. kultem mládí, kdy jsou upřednostňovány osoby 

mladé a tedy i hezké, vitální ačkoliv jim chybí moudrost, která je přisuzována osobám 

starším.  

 

Při výběru z kandidátů na pracovní pozici má velký vliv několik faktorů, na 

jedné straně je to lidský kapitál (kdy zájemce o volné pracovní místo nemusí nastavená 

kritéria splňovat), na druhé straně jsou to i předsudky, které dle různých teoretických 

konceptů jsou hlavním zdrojem diskriminace starších osob na trhu práce. 

 

Následují část kapitoly představuje zjištění získané z dotazníkového šetření mezi 

jednotlivými úřady práce v České republice (více viz kapitola 4.). Ze 77 oslovených 

                                                 
48 http://www.stem.cz/staticpages/treti-kariera 
49 http://www.prace-jinak.cz/tipy-a-triky/341/zamestnanci-50-:-firemni-stribro-a-nevyuzity-potencial.html  
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úřadů práce reagovalo na dotazníky pouze 17 z nich. Z většiny úřadů práce přišla pouze 

jedna odpověď, z jednoho úřadu práce ale naopak reagovalo i šest zprostředkovatelů. 

Výzkum se zaměřil na postoj a zkušenosti zaměstnanců úřadů práce s diskriminací 

straších osob, z důvodu nízké návratnosti dotazníků není šetření vnímáno jako 

reprezentativní, ale slouží pouze k bližšímu pochopení celé problematiky. 

 

 Na otázky: „Souhlasíte s tvrzením, že v současné době mají lidé starší 50 let 

problém s pracovním uplatněním? Jakou roli při zaměstnávání starších osob hrají 

předsudky?“ odpovídaly osoby zajišťující zprostředkování zaměstnání na jednotlivých 

úřadech práce velice odlišně, toto subjektivní vnímání lze dle získaných odpovědí 

rozdělit do dvou hlavních skupin dle míry vlivu předsudků na rozhodování při výběru 

kandidátů do zaměstnání. Na otázku odpovědělo ze všech dotázaných 22 respondentů. 

 

1) Názor, že předsudky mají vliv (i částečný) na rozhodování o výběru či ne-výběru 

starší osoby na trh práce. (20 odpovědí) 

 

�  „P ředsudky jsou bohužel stále přítomné – např.že lidé nad 50 let jsou málo 

flexibilní, hůře se přizpůsobují novotám, neradi se učí nové věci, mají zajeté 

stereotypy v práci, často marodí (mají zhoršený zdravotní stav) apod. Tak jako 

v jiných skupinách (mladí - absolventi, matky s dětmi, zdravotně postižení apod.) 

jsou i v této skupině jedinci, kteří tyto předsudky bohužel potvrzují a utvrzují v nich 

– skutečně se neradi přizpůsobují, každá novota je pro ně zbytečná atd. Ale zrovna 

je tam hodně těch, kteří jsou naopak velmi aktivní, přizpůsobiví, se zájmem o vše 

nové, kteří se vzdělávají a pracují na sobě, jsou dynamičtí apod. Bohužel tendence 

házet všechny do jednoho pytle pořád zůstává.“ (respondent č. 3) 

 

�  „Ur čitě ano. Např.: že již nejsou tolik atraktivní pro zaměstnavatele, že už nejsou 

schopni a nezvládnou se učit novým věcem (např. práce na PC).“ (respondent č.15) 

 

� „Ano. Věk bývá vedle pohlaví, vzdělání a etnické příslušnosti hlavním měřítkem 

v postavení člověka na trhu práce. Domnívám se, že právě věk hraje v mnoha 

případech důležitou roli, ať již v poloze 50+ nebo např. i u absolventů škol (do 20 

let věku). Mnoho zaměstnavatelů je přesvědčeno, že starší člověk již nebude tolik 

produktivní, motivovaný a nebude schopen operativně plnit požadavky 
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zaměstnavatele (doplnění nebo zvýšení kvalifikace, změna pracovních návyků…).“ 

(respondent č.20) 

 

� „V současné době nejenom osoby starší 50 let, ale i jiné skupiny uchazečů o 

zaměstnání hledají těžko uplatnění na trhu práce, proto patří dle zákona o 

zaměstnanosti mezi uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. 

Faktorem v tomto problému hrají určitě i předsudky vzniklé právě z neúspěšných 

pohovorů u firem, kde bývá těmto uchazečům naznačováno, že se jedná o fyzickou 

práci a nebo např. práci v mladém kolektivu.“ (respondent č. 2) 

 

2) Názor, že předsudky nemají žádný vliv na rozhodování o výběru či ne-výběru starší 

osoby na trh práce. (2 odpovědi) 

 

� „Je to trh práce. Problém s uplatněním mají nejen padesátníci. Předsudky 

nehrají podle mne žádnou roli.“ (respondent č.25) 

� „Žádnou roli.“  (respondent č.28) 

 

Na možnost vlivu předsudků při výběru kandidátů se neprojevila 100% shoda 

zprostředkovatelů. Přestože se jedná pouze o subjektivní názory jednotlivých 

zaměstnanců úřadů práce, tak ti, kteří na danou otázku ohledně předsudků odpověděli a 

souhlasili s názorem, že předsudky hrají alespoň určitou roli při výběru zaměstnanců na 

volné pracovní místo, vyjmenovali několik předsudků. Mezi nejčastěji zmiňované 

předsudky o starších osobách, které zaměstnavatele ovlivňují, patří:  

• představa, že jsou často nemocní 

• představa, že jsou pomalejší než osoby mladé 

• představa, že jsou málo flexibilní 

• představa, že se hůře učí novým věcem (především osoby s nižším 

vzděláním) 

• představa, že mají větší požadavky na finanční ohodnocení (především 

osoby s vyšším vzděláním).  

      

Pokud se však zaměřím na typické vlastnosti, které dle zaměstnanců úřadů práce  
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(21 respondentů) v oblasti zprostředkování starší lidé mají, lze je rozdělit do 

následujících dvou skupin. Odpovědi jsou řazeny od nejčastějších po nejméně se 

objevující, četnost odpovědí je uvedena v závorkách. 

 

1) přednosti starších osob na trhu práce 

 Mezi nejčastěji zmiňované přednosti starších osob patřily:  

- zkušenosti (19 odpovědí)  

- dlouholetá praxe (11 odpovědí) 

- spolehlivost (7 odpovědí) 

- zodpovědnost (6 odpovědí) 

- váží si práce; časová flexibilita - žádné závazky, spojené s výchovou dětí (5 

odpovědí) 

- loajálnost; nadhled; dobré pracovní návyky;  pracovitost (3 odpovědi) 

- nízké nároky (2 odpovědi) 

- respekt; poctivost; dochvilnost; trpělivost; menší mzdové nároky; 

důvěryhodnost; dotace nad 50let; stabilita; chuť docházet do zaměstnání; 

schopnost dobře analyzovat situace, nacházet správná řešení při problémech; 

větší rozvaha v rozhodování; ujasněná životní role; všeobecný i odborný 

rozhled; moudrost; znalosti; bez absencí (u lepších prací); širší orientace; 

schopnost rozhodování; vyrovnanost;  schopnost dobře vycházet s druhými (1 

odpověď).50 

 
 
2) nedostatky starších osob na trhu práce 

 Mezi nejčastěji zmiňované nedostatky starších osob patřily:  

- zdravotní problémy;  nedostatečná znalost práce na počítači (10 odpovědí)    

- nízká flexibilita; nedostatečná znalost cizích jazyků (7 odpovědí) 

- nechuť učit se nové věci (5 odpovědí) 

- nepřizpůsobivost (4 odpovědi) 

- nižší výkonnost; obava ze změn (3 odpovědi) 

                                                 
50 srov.: Svobodová a kol. (2009) – výzkum zaměřený na vlastnosti starších osob z pohledu majitelů a 
manažerů firem ukázal, že za kladné stránky vnímají jejich: zkušenost, vyzrálost, stabilitu, časovou 
flexibilitu, spolehlivost a loajalitu, nízkou míru fluktuace a profesní stabilitu naopak negativně vnímali 
jejich: zájem o další odborný růst a ochotu se vzdělávat, kariérní růst, mzdové nároky, požadování výhod 
a benefitů, odbornost a vzdělání, cizí jazyky, znalost ICT a tvořivost, nadšení a kreativitu.      
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- podceňování se; obtížněji se vyrovnávají s negativními pracovními zkušenostmi 

(2 odpovědi)   

- nízká úroveň nejvyššího dosaženého vzdělání; názory na nynější svět (vyrůstali 

v jiné době); neschopnost prosadit se na trhu práce; horší přizpůsobení se novým 

formám práce; špatné pracovní návyky z minulých zaměstnání; menší kreativita; 

nepřiměřená snaha o zdokonalování se; časté absence (u práce za minimální 

mzdu); počáteční nejistota v nových pracovních postupech; neznalost nových 

metod v určitých oblastech; nižší adaptabilita ve vztahu k měnícím se 

podmínkám a potřebám trhu práce; pomalost; hůře se učí novým věcem; 

nezvládají již těžkou fyzickou práci;dlouhodobé zaměstnání na jedné pracovní 

pozici; vidina starobního důchodu  (1 odpověď)  

 
 Jak ale někteří respondenti uvedli, jedná se o velice individuální záležitost. 

Některé vlastnosti osob lze spojovat pouze s určitým vzděláním a určitým zaměstnáním 

a nelze tudíž dané vlastnosti zevšeobecňovat na všechny osoby starší 50let. 

 

� „Pokud se jedná o vyšší pozice, např. vedoucích pracovníků nebo odborníků 

(lékaři, vědci, vedoucí hospodářští pracovníci apod.) jsou to zkušenosti a 

znalosti, širší orientace a schopnost rozhodování a přijímání zodpovědnosti. 

Pokud je zaměstnání lukrativní, také si ho více váží, jsou zodpovědnější a často 

bez jakýchkoliv absencí, které se spíše vyskytují u zaměstnanců v mladším věku. 

Jsou často mezi nimi tzv. „workholici“, v práci jsou od rána do večera.“ 

(respondent č.10) 

 

�  „N ěkteré tyto osoby se nechtějí přizpůsobovat, nechtějí se dále vzdělávat. 

Pokud pracují za minimální mzdu, často využívali různé absence, převážně 

nemocenské. Pokud se jedná o osobu, která po mnoho letech změnila zaměstnání 

a přichází k novému zaměstnavateli, má obavy, nevěří si, podceňuje se. 

V případě, že přichází do mladého kolektivu, často nezapadá a trápí se tam.“  

(respondent č.10) 

 

Nepřijetí starší osoby do zaměstnání může být ovlivněno jak lidským kapitálem 

a množstvím dalších uchazečů, tak ale i například právě věkem – dle teorie fronty si 
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zaměstnavatelé řadí dané uchazeče o zaměstnání podle očekávaných přínosů, což staví 

nakonec fronty právě ty osoby, u nichž se předpokládají problémy - „což může mít 

velmi blízko k diskriminačním praktikám, ale může být také dáno jen posouzením míry 

flexibility a disponibility pracovní silou“. (Mareš, Vyhlídal, Sirovátka 2002: 20)  

 

7.5 Kontroly a stížnosti v rámci ú řadů práce  

Jak již bylo v kapitole 6 diplomové práce uvedeno, osoby, které se setkaly 

s diskriminací, mají možnost danou situaci řešit oficiální cestou a podávat stížnosti na 

příslušné instituce. Kromě možnosti získat informace například od občanských poraden 

či ombudsmana, existuje i několik dalších postupů, jak přímo řešit setkání 

s diskriminací. Na jedné straně lidé mohou podat oficiální stížnost příslušnému úřadu 

práce, který daného zaměstnavatele prověří a v případě pochybení mu uloží sankci, 

pokud mají diskriminované osoby zájem získat odškodnění, mohou se obrátit na soud. 

 Jednotlivé úřady práce na základě podnětu případně z vlastní iniciativy provádí 

kontroly zaměstnavatele. 

 Následující tabulka zobrazuje počet všech provedených kontrol všemi úřady 

práce v České republice o dodržování zákona o zaměstnanosti. 

 

Tabulka 2: Provedené kontroly dodržování zákona o zaměstnanosti 

 
Rok 

2005 

Rok 

2006 

Rok 

2007 

Rok 

2008 

Kontroly 

celkem 
10587 11495 8865 8775 

Zdroj: www.mpsv.cz   

 

Součástí kontrol prováděných jednotlivými úřady práce je kontrola pracovní 

inzerce. Zaměřují se na její vhodnost a v případě zjištění pochybení zaměstnavatele, ho 

sami upozorní. Výzkum provedený od března 2003 do ledna 2004 mezi tehdejšími 

úřady práce v České republice ukázal, že alespoň 75,8% úřadů práce monitorovalo 

inzerci.51   

 

                                                 
51 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, Hodnocení projevů diskriminace v přístupu 
k zaměstnání a pracovněprávních vztazích z pohledu Úřadů práce  
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 V rámci dotazníkového šetření, který jsem provedla mezi úřady práce, se někteří 

respondenti k této záležitosti vyjádřili následovně: 

�  „Dále se náznaky diskriminace objevují při nahlašování volných pracovních 

míst na úřadu práce. Toto je řešeno individuálním upozorněním zaměstnavatele 

na tuto skutečnost.“ (respondent č.2) 

 

� „Pokud se objeví diskriminační požadavek v inzerci (např.v nabídce volného 

pracovního místa, hlášeného na ÚP), obvykle se řeší ihned se zaměstnavatelem 

a poté dochází ke změně v inzerátu.“ (respondent č.3)  

 

Na skutečnosti, že starší lidé čelí předsudkům při hledání práce, se shodla 

většina respondentů, kteří se dotazníkového šetření účastnili (19z 22). Zároveň i dříve 

provedené výzkumy v České republice ukázaly, že někteří starší lidé již osobně pocítili 

věkovou diskriminaci. Následující tabulka zobrazuje množství oficiálně podaných 

stížnosti staršími osobami na věkovou diskriminaci jednotlivým úřadům práce (jejichž 

zástupci v oblasti zprostředkování se zúčastnili výzkumu pro tuto diplomovou práci) a 

kontrol, provedených jednotlivými úřady práce v posledních pěti letech, které se 

zaměřily na dodržování rovného zacházení v přístupu k zaměstnání starších osob. 

Vzhledem k tomu, že většina provedených kontrol (pokud nebyly prováděny přímo na 

základě stížnosti) nebyla přímo zaměřena na diskriminaci starších osob v přístupu 

k zaměstnání, nebylo možné zjistit u všech zkoumaných úřadů práce přesnější 

informace. Navíc je nutno dodat, že někteří pracovníci z oblasti zprostředkování mě 

se žádosti o informaci o kontrolách odkázali na oblastní inspektorát práce, který se ale 

diskriminací osob zabývá v samotných pracovněprávních vztazích. Z důvodu zajištění 

anonymity dotazníkového šetření, jsou jednotlivé úřady práce namísto jejich názvu 

pouze očíslované. 

 

Tabulka 3: Přehled podaných oficiálních stížností z důvodu věkové diskriminace 

v přístupu k zaměstnání na 18 ÚP a kontroly provedené 18ÚP 

 
ÚŘAD PRÁCE 

 
OFICIÁLNÍ STÍŽNOSTI 

 
KONTROLY 

1. 0 0 
2. 0 0 
3. 1 (plus pokuta) 1 (na základě stížnosti) 
4. 0 nezjištěno 
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5. 1 0  
6. 0 nezjištěno 
7. 0 nezjištěno 
8. 0 0 
9. nezjištěno nezjištěno 
10. 0 nezjištěno 
11. 0 nezjištěno 
12. 0 nezjištěno 
13. 0 0 
14. 0 celkově 60kontrol ročně 
15 0 0 
16. 0 0 (asi) 
17. 1 (asi) neujištěno  
18. 0 nezjištěno 
 

 Tabulka (zahrnující i okres Teplice) ukazuje, že ačkoliv osoby starší 50ti let čelí 

při hledání práce věkové diskriminace, oficiálních stížností na úřady práce se objevilo 

jen minimálně. Jak ale někteří z respondentů dále uvedli, lidé si často postěžují 

pracovníkovi úřadu práce, oficiální cestou to však již dále neřeší. 

 

� „Se žádnými oficiálními stížnostmi jsem se nesetkala, pouze si uchazeči neustále 

stěžují, že když se jdou ucházet o zaměstnání tak jim zaměstnavatel naznačí, že 

jsou již starší.“ (respondent č.7) 

 

� „máme zpětnou vazbu pouze od uchazečů a to ještě v rovině "povzdechů" či 

zmínek, nikoliv jako oficiální stížnost. Zaměstnavatelé takovýto důvod nikdy 

otevřeně neuvedli a vzhledem k diskriminačnímu charakteru ani pravděpodobně 

neuvedou“. (respondent č. 18) 

 

Jak ale respondenti zároveň upozorňují, všechny „povzdechy“, že byli lidé věkově 

diskriminovaní,  ještě nemusí být vždy oprávněné. 

 

� „zatím oficielní stížnost nebyla, stěžují si jednotliví uchazeči pouze ústní formou 

a ne vždy se to může brát jako fakt, protože to může být i výmluva při nechuti 

najít zaměstnání“ (respondent č.8) 

 

Důvodů, proč si lidé nepodávají oficiální stížnost, existuje několik, mohou být 

objektivního charakteru, ale i subjektivního charakteru (například povaha člověka). 
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� „Jinak se objevují spíše neoficiálně – především při jednání se zprostředkovatelkou 

si uchazeči postěžují, ale oficiální stížnost nepodají. Důvody jsou různé – jednak 

odrazuje případný soudní spor, pak také nedůvěra v to, že by to něco změnilo atd.“ 

(respondent č.3) 

 

Další zprostředkovatelé však upozorňují na problém, jenž ovlivňuje podávání 

oficiálních stížností, a tím je dokazování diskriminace, která se objevuje nejčastěji ve 

formě diskriminace skryté. Pokud člověk nemá důkaz je prokazování samotného aktu 

velice obtížné. Lidem totiž často není ani sdělen důvod odmítnutí, který nejsou ani 

zaměstnavatelé povinni sdělovat a pokud již dojde k diskriminaci, její dokazování je 

velmi problematické i z důvodu, že pohovor probíhal pouze mezi čtyřma očima za 

absence třetí osoby.    

 

� „P římo stížnosti ne, pochybení se špatně dokazuje.“ (respondent č.23) 

 

� „Z praxe pracovníků úřadu práce však vyplývá, že často v přístupu k zaměstnání 

dochází ke skrytému diskriminačnímu jednání, jehož prokázání je v praxi velmi 

obtížné, protože k němu zpravidla dochází bez přítomnosti dalších osob.“ 

(respondent č.20) 

 

� „stížnosti jsou převážně ústního charakteru - písemných stížností  - minimum – 

zcela neprokazatelné – tvrzení proti tvrzení“ (respondent č.27) 

 

Přestože byl u soudů zaveden princip rozdělení důkazního břemene, kdy 

diskriminující musí předložit důkazy (v jeho případě, že nediskriminoval), tak je zde 

stále nejprve povinnost na straně žalujícího, aby sám předložil důkazy (v jeho případě, 

že byl diskriminován), což, jak se ukazuje, je pro starší osobu, která se setkala 

s věkovou diskriminací v přístupu k zaměstnání, velice problematické.52 

 

 

                                                 
52 Toto vnímání principu rozdělení důkazního břemene bylo potvrzeno rozhodnutím Ústavního soudu 
(nález Ústavního soudu č.93/2005 Sb.) – více viz.: http://www.poradna-prava.cz/folder05/anti-
diskriminace_web.pdf 



 58 

8. Případová studie okresu Teplice  

8.1 Charakteristika okresu Teplice  

Okres Teplice se rozprostírá v Ústeckém kraji v oblasti severních Čech. 

Statutární město Teplice je již od 15.století známé pro své lázeňství. Od 17. a 18. století 

se zde zároveň začíná rozvíjet i textilní a průmyslová (těžba cínu, sklářství) odvětví.  

V polovině 19.století zde došlo z důvodu výstavby železniční trati k vysokému nárůstu 

obyvatelstva, především německého, to se však měnilo v polovině 20 století, kdy došlo 

v poválečném období k odsunu německého obyvatelstva. Po roce 1945 došlo na území 

Teplic k rozvoji těžkého průmyslu, který se opět s rokem 1989 výrazně snížil.53 

K 31.12.2010 byla rozloha okresu Teplice 469km2, počet obyvatel k tomuto datu 

čítal 130 070. Okres Teplice tvoří 34 obcí, z nichž je 9 měst. 54  

 

Průměrný věk obyvatelstva okresu Teplice byl v roce 2008 39,6 roku (v roce 

2006 to bylo 39,4, v roce 2007 to bylo 39,5let). Pokud průměrný věk vztáhneme dle 

pohlaví, tak v roce 2008 byl průměrný věk mužů  38,1 roku a průměrný věk žen 41,1 

roku. Jak u mužů tak i u žen průměrný věk v jednotlivých letech stoupá. 55 

Graf 1: Věkové složení obyvatelstva okresu Teplice 
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Zdroj: www.czso.cz, upraveno  

                                                 
53 Integrovaný plán rozvoje města Teplice 2008 
54 www.czso.cz  
55 www.czso.cz  
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Celkový počet obyvatel okresu Teplic postupně od roku 2001 stoupá, v roce 

2006 zde bylo 127 980 obyvatel, v roce 2008 to již bylo 130 070 obyvatel. Odlišné je to 

u změny věkové struktury obyvatelstva. Počet osob ve věku 45-54 let v průběhu let 

klesal, naopak počet osob starších 55 let naopak s postupem let stoupal.  

 

Vzdělanostní skladba obyvatelstva okresu Teplice se dle výsledků sčítání lidu 

nachází pod průměrem České republiky.  

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatel k 1.3.2001 podle výsledků sčítání lidu 

 

Základní 

vzdělání 

a bez 

vzdělání 

Vyučení 
Středoškolské 

vzdělání 

Vysokoškolské 

vzdělání 
Nezařazeni 

Okres Teplice 29, 4% 39,9% 24,1% 5,0% 1,6% 

Zdroj: www.mpsv.cz 

 Ústecký kraj patří k oblasti s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v České republice. 

Jedním z okresů tohoto kraje, který je též výrazně zasažen nezaměstnaností je právě 

okres Teplice. Teplice se svou vysokou celkovou registrovanou mírou nezaměstnanosti 

pravidelně řadí na přední příčky tabulek zaznamenávající míru nezaměstnanosti v ČR. 

 

Graf 2: Struktura uchazečů o zaměstnání k 31.12. jednotlivých let 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: www.mpsv.cz, upraveno  
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8.2 Metody využité v  p řípadové studii 

K hlubšímu porozumění problematiky diskriminace starších osob bylo 

provedeno dotazníkové šetření mezi registrovanými nezaměstnanými na úřadu práce 

Teplice, kde jsou registrovány nezaměstnané osoby z okresu Teplice a kam také mohou 

nezaměstnaní podat stížnost v případě, že se setkali s diskriminací u zaměstnavatele, 

jehož sídlo se nachází v tomto správním obvodě. Cílovou skupinou šetření byli 

uchazeči o zaměstnání ve věku 50 a více let . Dotazníkové šetření proběhlo v květnu 

2010. 

 Výběr respondentů byl poveden prostřednictvím kvótního výběru. Kvótní výběr 

byl zvolen z důvodu znalosti struktury nezaměstnaných na úřadu práce Teplice. 

Kvótami, dle nichž byli respondenti vybíráni a oslovování, byly zvoleny pohlaví a 

vzdělání. Kvóta pohlaví byla zvolena na základě předem získaných poznatků o odlišné 

četnosti výskytu diskriminace u mužů a u žen. Kvóta vzdělání byla zvolena z důvodu 

podobně rozloženého vzdělání u nezaměstnaných v  mladších i starších věkových 

kategorií. Samotný výběr nezaměstnaných starších osob dle této kvóty usnadnilo i 

rozdělení úřadu práce Teplice do jednotlivých částí, které se zaměřují zvlášť na 

jednotlivé vzdělaností skupiny občanů.  

 

Cílem samotného dotazníkového šetření mezi nezaměstnanými bylo zjistit 

informace o následujících oblastech: 

• osobní zkušenost s diskriminací starších osob při hledání si zaměstnání 

• četnost výskytu diskriminace dle pohlaví a vzdělání 

• důvody, jež ovlivňují diskriminovaného při rozhodování o podání oficiální 

stížnosti 

• informovanost o možnostech obrany v případě styku s diskriminací v přístupu k 

zaměstnání 

 

Následující tabulky představují jak celkový počet uchazečů o zaměstnání 

v okrese Teplice, tak i vybraný soubor osob, s nimiž bylo provedeno výzkumné šetření 

na úřadu práce v Teplicích. 
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ZÁKLADNÍ SOUBOR: 

Tabulka 5: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Teplice rozdělených dle věku a 

pohlaví (relativní četnost – zaokrouhlena) 

50 – 54 let 55 – 59 let 60 – 64 let Nad 65 let  

31.3.2010 abs. rel. abs. rel. abs. rel. abs. rel. 

Ženy 509 53% 358 44% 21 10% 5 83% 

Muži 446 47% 462 66% 188 90% 1 17% 

celkem 955 100% 820 100% 209 100% 6 100% 

Zdroj: www.mpsv.cz, upraveno 

 

Graf 3: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání na úřadu práce Teplice 

 
Zdroj: Lukáš Muller, 2010  

 
VÝBĚROVÝ SOUBOR:  

Tabulka 6: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Teplice rozdělených dle věku a 

pohlaví (%, zaokrouhleno) 

  50 – 54 let 55 – 59 let 60 – 64 let 

Ženy 56% 48% 29% 

Muži 44% 52% 71% 

celkem 100% 100% 100% 

 
                                   Zdroj: autor 
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Ačkoliv jednou z kvót, dle nichž byli respondenti vybíráni, byl věk, výběrový 

soubor relativně odpovídá i souboru základnímu, až na respondenty starší 65ti let, jenž 

se bohužel výzkumu nezúčastnili. 

 
 Zároveň jsem na úřadu práce provedla polostrukturovaný rozhovor s vedoucí 

oddělení zprostředkování úřadu práce. Vedoucí oddělení zprostředkování byla vybrána 

z důvodu jejího každodenního styku s nezaměstnanými, a tedy i přehledu o tom, jak 

jsou osoby starší 50ti let úspěšné či neúspěšné na trhu práce. Na jedné straně dostává 

zprostředkovatelka subjektivní informace od nezaměstnaných, proč například nebyli 

vybraní na zvolené místo, na druhé straně má k dispozici i přehled předchozích 

pracovních zkušeností a dalších dovedností jednotlivých uchazečů o zaměstnání.     

 

 Interní informace o provedených kontrolách samotným úřadem práce o 

dodržování zákona o zaměstnanosti (konkrétně zaměřených na znevýhodnění starších 

osob při hledání si zaměstnání) a podaných stížností na úřad práce osobami, jenž byly 

diskriminovány při hledání si zaměstnání z důvodu svého vysokého věku, mi byly 

sděleny prostřednictvím neformálního rozhovoru s vedoucí oddělení kontroly úřadu 

práce Teplice. 

 

 Aby získané podklady k analýze byly dostatečné, využila jsem zde zároveň 

studium dokumentů a sekundární analýzu dat. K tomu mi posloužily dokumenty, 

vytvořené v rámci úřadu práce Teplice a dále statistická data, zveřejněná Ministerstvem 

práce a sociálních věcí. 

 

8.3 Kontroly a oficiální stížnosti p ři úřadu práce Teplice 

 Kontrolní činnost zaměřenou na dodržování zákona č.435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti provádí úřady práce v České republice. Tyto kontroly probíhají jak na 

základě podané stížnosti, tak i  na základě vlastní iniciativy.  
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Tabulka 7: Provedené kontroly (počet provedených kontrol, uložených pokut a jejich 

výše) dodržování zákona o zaměstnanosti provedené ÚP Teplice v jednotlivých letech 

Rok Počet kontrol 
celkem 

Počet pokut 
celkem 

Celková 
částka pokut 

Průměrná 
výše pokuty 

1.pololetí roku 
2006 

54 9 150000 16666 

2006 113 9 150000 16666 

1.pololetí roku 
2007 

70 2 20000 10000 

2008 153 5 135000 27000 

Zdroj: www.mpsv.cz  
 
 

 

Na úřad práce v Teplicích nebyla do roku 2010 podaná oficiální stížnost 

z důvodu věkové diskriminace v přístupu k zaměstnání a současně nebyla v této oblasti 

provedená žádná kontrola. 

   

 Úřad práce provádí i kontrolu pracovní inzerce a pokud narazí na něco 

nevhodného (nemusí to být přímo diskriminační), upozorní hned zaměstnavatele. Na 

úřadu práce  v Teplicích nebyla udělena žádná finanční pokuta zaměstnavatele z důvodu 

zveřejnění inzerátu mající diskriminační charakter vůči osobě starší. 

 

 Dle pracovnice oddělení zprostředkování zmiňovaného úřadu práce měl na 

celkovou oblast diskriminace starších osob výrazný vliv zákon o zaměstnanosti, naopak 

od účinnosti antidiskriminačního zákona (září 2009) se již dále nic výrazného v této 

oblasti neodehrálo (a to ať již nižší diskriminační jednání, ale i např. zvýšení 

informování se občanů o jejich právech). 

     „Pokrok od antidiskriminačního zákona? Ne, vůbec. Já si myslím, že ono se to 

hodně zlepšilo od toho roku 2004  a tím jak se na tom pracuje, v podstatě nejsme velkej 

okres, tak u nás je to celkem jednoduchý, protože my chodíme k zaměstnavatelům  a 

většina zaměstnavatelů už ví, že tyhle věci ne.“ (respondent č.29) 

 



 64 

8.4 Zkušenosti s diskriminací a informovanost osob  

Nejprve bych zde ráda představila vlastnosti starších osob ve srovnání s osobami 

mladšími dle vnímání vedoucí oddělení zprostředkování úřadu práce v Teplicích, která 

je s nezaměstnanými staršími osobami často v přímém kontaktu: 

 

Přednosti:  

• zkušenosti 

• praxe 

• životní nadhled  

• časová flexibilita: „Nemají malý děti, takže se můžou věnovat práci, ta rodina, 

už prostě s tím, že ty děti už jsou odrostlý, tak trošičku ustupuje.“ (respondent 

č.29) 

  

Nedostatky: 

• hůře se učí :„Je to silně individuální.“ (respondent č.29) 

• fyzická stránka: „Třeba takovej zedník v 55 už má zdraví zhuntovaný, záda 

zničený, tak tam už je to zase o profesích.“ hůře se učí :„Je to silně individuální.“ 

(respondent č.29) 

• jazyková vybavenost: „Ty mladý se dneska už učej jazyky od mateřských školek. 

Záleží na který profesi, jak se s tím člověk setkává. Třeba my, měli jsme ruštinu, 

měli jsme němčinu, ale tím, že jsme třeba z toho nematurovali. Ale když člověk 

odmaturuje, ale nepotřebuje to k práci, tak za 25let za 30let to někdy zapomene. 

Tam ty základy jsou ale člověk to zapomene.“  

• hůře se učí :„Je to silně individuální.“ (respondent č.29) 

• znalost práce s počítačem: „A vybavenost co se týče počítačů, tak to se většinou 

každej dnes naučí“.  (respondent č.29) 

 

Tento pohled na starší osoby do značné míry koresponduje s odpověďmi, jenž 

mi poskytli již pracovníci v oblasti zprostředkování zaměstnání z jiných úřadů práce 

v České republice, s podobnými zjištěnými je také možné se setkat i v rámci různých 

výzkumných studií a nezáleží, zda se jedná o výpovědi pracovníků v oblasti 

zprostředkování, zaměstnavatelů či dalších možných skupin. Zdá se, že všeobecnému 
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nahlížení společnosti odpovídá, že osoby starší jsou lidé se zkušenostmi, kteří se však 

hůře učí novým věcem a neznají dostatečně cizí jazyky. 

 

8.4.1 Zkušenost s diskriminací  

 První dvě otázky dotazníkového šetření provedeného mezi nezaměstnanými 

nahlášenými na úřadu práce Teplice se zaměřily na zkušenosti osob s diskriminací.  

 

A) Zkušenost s diskriminací dle pohlaví  

Tabulka 8:  Zkušenost s věkovou diskriminací osob starších 50ti let (%, zaokrouhleno) 

při hledání si zaměstnání 

 Nesetkal/a  se 
Setkal/a se 

jednou 
Setkal/a se 

víckrát Celkem 

Ženy 69 26 5 100 

Muži 68 27 5 100 

 
 

 Výzkum ukázal, že nadpoloviční procento žen i nadpoloviční procento 

dotázaných nezaměstnaných mužů se v Teplicích nesetkalo s věkovou diskriminací při 

hledání zaměstnání. 

Samotný výskyt diskriminace u starších osob je zde jak u mužů tak i u žen 

podobný, stejně to platí i opakovanou diskriminaci.   

 
B) Zkušenost s diskriminací dle vzdělání 
 

Vycházela jsem z hypotézy, že čím mají lidé vyšší vzdělání, tím se snižuje jejich 

osobní zkušenost s věkovou diskriminací při hledání si zaměstnání. Vycházím zde ze 

studií dokumentů a vlastního výzkumného šetření mezi zprostředkovateli zaměstnání, 

které ukázalo, že při výběru kandidáta často záleží i na jeho vzdělání a na jeho 

předchozí pracovní zkušenosti. Lidé, kteří celý život manuálně pracovali, mají často 

větší zdravotní potíže a jsou obecně vnímáni jako lidé s nižší odpovědností, naopak lidé 

s vyšším vzdělání jsou více zodpovědní a mají nižší absence v zaměstnání. Vzhledem 

k tomu, že lidé starší 50ti let trpí vícenásobnou diskriminací, a kumuluje se u nich více 

negativních faktorů, je zde předpoklad, že ačkoliv lidé vnímají své nepřijetí do 
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zaměstnání jako věkově diskriminační, mohl být jejich ne-výběr založen i na existenci 

jiných nevhodných či nedostatečných předpokladů.   

Do následující tabulky jsou zahrnuty pouze ty osoby, které měly minimálně 

jednu osobní zkušenost s diskriminací z důvodu věku. 

 

Tabulka 9: Zkušenost s diskriminací dle vzdělání  (%, zaokrouhleno) 

Zdroj: autor 
 
 Výzkum poukázal na to, že dotázaní lidé s nižším vzděláním se s diskriminací 

střetli osobně častěji než lidé s vyšším vzděláním. Zajímavé zjištění bylo, že lidé se 

základním vzděláním se setkali s věkovou diskriminací při hledání si zaměstnání stejně 

často, jako lidé vyučení, či lidé se středním vzděláním bez maturity. 

 

8.4.2 Důvody ovliv ňující rozhodnutí o podání stížnosti 

Výzkum mezi registrovanými nezaměstnanými v okresu Teplice ukázal, že 

ačkoliv se lidé setkali s diskriminací při hledání si práce, nebyly podány na příslušný 

úřad práce žádné oficiální stížnosti.  

Zabývala jsem se proto ve výzkumu i tématem, co respondenty ovlivňuje  při 

rozhodnutí, zda podat či nepodat oficiální stížnost, pokud se setkají s věkovou 

diskriminací při hledání práce. Na základě teoretických předpokladů jsem navrhla 10 

možných odpovědí, k čemuž byla pro jistotu dodána i možnost jiné, kdyby se náhodou 

objevila i další, což by daný výzkum pouze obohatilo. Respondenti mohli zaškrtnout 

libovolný počet odpovědí. 

Možnosti byly navrženy tak, aby odrážely především 4 základní vlivy, kterými 

jsou: 

• znalost svých zákonných práv  

• znalost možností, na koho se obrátit v případě setkání se s diskriminací  

• finanční náročnost soudního řízení    

 

základní 
vzdělání, 

nedokončené 
vzdělání 

vyučení, 
střední 

vzdělání bez 
maturity 

střední 
vzdělání s 
maturitou 

vysokoškolské 

věková 
diskriminace 

35 35 22 8 
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• šance na úspěch  

• strach se zaměstnavatele, pokud si na něj člověk bude stěžovat 

 

Všechny odpovědi v procentech jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 

A) Znalost svých zákonných práv 

 V dotazníku byly navrženy dvě odpovědi, které souvisely se znalostí svých 

zákonných práv. Respondenti tyto odpovědi zaškrtli následovně: 

 

25%  osob odpovědělo, že neznají svá zákonná práva 

18% osob odpovědělo, že se domnívají, že na podání stížnosti mají ze zákona právo. 

Ostatní se k nevyjádřili. 

 

 V několika málo případech se dokonce objevilo, že respondenti zaškrtli obě 

odpovědi, což je možné vysvětlit tím, že sice tuší, že na to zákona právo mají, ale 

přesný postup neznají. Osoby, které se k tématu nevyjádřily, danou záležitost patrně  

vůbec nepovažují za problém. 

 

 Následují dva výsečové grafy znázorňují podíl osob dle vzdělání, které 

souhlasily s první a s druhou variantou. 

 

Graf 4:  Souhlas názorem: „nevím jaká jsou má zákonná práva“ dle vzdělání 

"nevím, jaká jsou má zákonná práva"

základní vzdělání,
nedokončené vzdělání

vyučení, střední vzdělání
bez maturity

střední vzdělání s
maturitou

vysokoškolské
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Graf 5:  Souhlas názorem: „mám na to ze zákona právo“ dle vzdělání 

"mám na to ze zákona právo"

základní vzdělání,
nedokončené vzdělání

vyučení, střední vzdělání
bez maturity

střední vzdělání s
maturitou

vysokoškolské

 

Grafy názorně zobrazují, jak se mění znalosti zákonných práv dle vzdělání. 

S názorem „nevím jaká jsou má zákonná práva“ se vůbec neztotožnili lidé 

s vysokoškolským vzděláním. V grafu znázorňujícím souhlasné odpovědi s výrokem 

„mám na to ze zákona právo“ je možné vysledovat, že s tímto souhlasilo, již mnohem 

méně osob se základním vzděláním, naopak se k tomu výroku přihlásili i lidé 

s vysokoškolským vzděláním.  

 

Na problém nedostatečné znalosti zákonných práv občanů upozorňuje i 

OECD. Na celkové jednání diskriminované osoby má však velký vliv i náročnost 

dokazování dané situace a nákladnost soudních sporů jejichž „přínos je v konečném 

důsledku často malý a nejistý“.(OECD, 2008: 4) 

 Mezi negativní známky soudního řízení spadá již zmíněná vysoká finanční 

náročnost, kdy žalobce, pokud nemá poplatky odpuštěny z důvodu své špatné finanční 

situace (o to však musí sám zažádat), musí zaplatit jak soudní poplatek, v případě 

prohry, musí ve většině případů zaplatit protistraně náhradu nákladů soudního řízení. 

Další nevýhodou soudního řízení je i časová náročnost, kdy samotný proces je velice 

zdlouhavý. „Výše uvedené skutečnosti vytvářejí i s případným sociálním tlakem okolí, 

výrazný stresový faktor. Diskriminovaný subjekt je přitom často sociálně slabšího 

postavení a bez jakékoli pomoci není schopen soudním sporem ani adekvátním 

vyjednáváním s protistranou vůbec projít. Lze proto důvodně předpokládat, že ještě 
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stále je mnoho případů, které se k projednávání před soudem vůbec nedostanou.“ 

(ICOS Český Krumlov o.s., 2008: 51). 

 

B) Znalost možností, na koho se obrátit v případě setkání se 

s diskriminací 

 Znalost institucí, na které je možné se v případě setkání s diskriminací obrátit, je 

velmi důležitá. Míra znalosti institucí, na které se v případě setkání se s diskriminací 

obrátit, může ovlivnit i výskyt oficiálních stížností evidovaných například úřady práce.   

 V dotazníku byla nejprve otázka zařazena mezi výčet případů, které mohou mít 

vliv na rozhodování lidí o nahlášení diskriminačního chování, poté se ještě objevila 

samostatně, při zjišťovaní, kam přesně by se respondenti obrátili v případě, že by se 

setkali s věkovou diskriminací v inzerátech a během výběrového řízení. 

 

32% respondentů označilo odpověď: Nevím, nejsem si jistý/á, kam to nahlásit 

Ostatní se nevyjádřili. 

Nikdo nezaškrtl odpověď: Vím kam to nahlásit. 

 

Vedoucí oddělení zprostředkování úřadu práce v Teplicích se naopak domnívá, 

že lidé mají dostatečné informace o místech, kam mohou podávat oficiální stížnosti („to 

maj přesnej přehled“ (respondent č.29)). Informace mohou diskriminované osoby dle 

zprostředkovatelky zaměstnání získat prostřednictvím letáků vystavených uvnitř úřadu 

práce, mohou se obrátit na informace či na zprostředkovatele zaměstnání, jenž je dále 

odkáže na kontrolní oddělení úřadu práce či dále na soud.  

 

Výše zmíněné do značné míry odpovídá reakcím i na otázky č.5, 6 a 7, jenž byly 

zaměřeny na konkrétní instituce, na které přesně by se mohli lidé obrátit v případě 

setkání se s věkovou diskriminací při hledání si zaměstnání. 

 

Otázka č.5 zněla: „Které instituci jako první by bylo podle Vás správné nahlásit 

setkání se s věkovou diskriminací při hledání si práce?“ 

Vzhledem k tomu, že byl výzkum zacílen na osoby registrované na úřadu práce, 

měl by být také pro ně úřad práce první institucí, na kterou by se měli obrátit v případě 

setkání se s diskriminací v přístupu k zaměstnání.  
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40% respondentů odpovědělo, že by se obrátili jako první na úřad práce 

60% respondentů odpovědělo, že neví, či otázku úplně vynechali 

Nestalo se, že by k otázce vypsali respondenti cokoliv jiného. Je však třeba 

zdůraznit, že několik respondentů, kteří uvedli „úřad práce“ si nebylo plně jistých 

odpovědí, a dle jejich slovního doplnění, to bylo „jediné co je napadlo“. 

  

Otázka č. 6 zněla: „Na koho byste se mohl/a dle Vás oficiálně se stížností obrátit 

v případě, že se setkáte v pracovní inzercí s věkovou diskriminací?“ 

Otázka nabízela osm možných variant řešení z nichž si mohl respondent vybrat 

libovolný počet odpovědí plus možnost dopsat i jiné varianty. Mezi navrženými 

možnostmi byli přidány i tři navíc, které se danou agendou nezabývají. Byly zde však 

doplněny z důvodu skutečného zjištění, jaké lidé mají v této oblasti znalosti.  

Mezi tyto možnosti byly navíc zahrnuty: policie, krajský soud a inspektorát 

práce, který již řeší záležitosti týkající se samotného pracovněprávního vztahu mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

 

Graf 6: Vyjádření míry souhlasu (v %) s jednotlivými možnostmi obrany 

Možnosti na koho se obrátit - pracovní inzerce
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Zdroj: Autor 
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93% osob by si v případě setkání s diskriminací v inzerci osob vybralo jako jednu 

z variant úřad práce 

23% osob by si jako jednu z variant vybralo ombudsmana  

 

22% osob by si jako jednu z variant vybralo oblastní inspektorát práce 

 

Výzkumné šetření ukázalo, že dle většiny osob je úřad práce jednou z možných 

institucí, na kterou je možné se obrátit v případě setkání se s diskriminací na pracovním 

trhu . V menším procentu by se starší osoby obrátily na ombudsmana. Ale dokonce 22% 

osob by se obrátilo na oblastní inspektorát práce, který tuto záležitost nemá vůbec ve 

své pravomoci a řídí  se nikoliv podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

v platném znění, ale podle zákona č.251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění. 

Dále pouze 1% osob odpovědělo, že by se obrátilo na policii, 2% osob by se 

obrátilo na okresní soud. Mimo nabízející se odpovědi, se ještě objevila jedna navržená 

respondentem, a to možnost obrátit se na Českou správu sociálního zabezpečení.  

 

Otázka č.7 zněla: „Který z následujících oficiálních způsobů řešení byste si 

vybral/a, pokud byste se setkal/a s věkovou diskriminací?“ 

Podobně jako na předchozí otázku, zde mohli respondenti označit více odpovědí 

a podobně jako v předchozí otázce, zde byly doplněny i 3 možnosti, pod které tato 

agenda nespadá. 
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Graf 7: Vyjádření míry souhlasu s jednotlivými možnostmi řešení diskriminace 

zvolené možnosti řešení - pracovní pohovor
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Zdroj: Autor 

 

78% osob by si jako jednu z variant řešení zvolilo úřad práce 

 

24% osob by si jako jednu z variant řešení zvolilo (chybně) inspektorát práce, 

22% osob by si jako jednu z variant řešení zvolilo ombudsmana, 21% by si zvolilo 

vyjednávání, pouze 6% okresní soud. Dále zde 10% neoznačilo žádnou z nabízených 

možností či si vybrali variantu jiné. 

 

Z výsledků je možné usoudit, že dotazovaní uchazeči o zaměstnání tuší, že by se 

v případě setkání se s diskriminací měli obrátit na úřad práce. Bylo by to jedno 

z prvních míst kam by se obrátili, což částečně potvrzuje sdělení paní 

zprostředkovatelky, že lidé vědí kam se obrátit. Na druhou stranu, však lidé nejsou 

obeznámeni dostatečně o dalších možnostech, na koho se obrátit a jak danou situaci 

případně řešit. 

 

C) Finanční náročnost 

 O finančních nákladech se hovoří ve chvíli, kdy by starší člověk uvažoval o 

podaní stížnosti k soudu, aby získal odškodnění.  
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10% osob odpovědělo, že je to finančně náročné 

8% osob odpovědělo, že to není (nemusí být) finančně náročné  

 

Již nikdo z dalších respondentů se k tomuto faktoru nijak nevyjádřil. Mohlo to 

být ovlivněno neznalostí, ale i nezájmem těchto osob o tuto oblast, kdy se lidé nad tímto 

tak nepozastavují, a nepřiklánějí se výrazně k jedné (především) či druhé variantě.   

 

D) Šance na úspěch 

 Jeden z výrazných faktorů, který by podle předpokladů mohl ovlivňovat 

rozhodnutí starší osoby, zda podat či nepodat oficiální stížnost, je samotná víra 

v úspěch. Pokud by víra v úspěšné vyřešení situace byla velmi nízká, mohla by výrazně 

ovlivnit rozhodnutí diskriminovaného a případně ho odradit i do podání stížnosti. 

 

51% osob odpovědělo: nevěřím, že by to mělo smysl 

Ostatní se k tématu nevyjádřili. 

Nikdo nezaškrtl odpověď: věřím, že bych mohl/a uspět. 

 

Výzkumné šetření mezi uchazeči o zaměstnání ukázalo, že polovina starších 

nezaměstnaných nad 50let nevěří, že by mělo smysl vůbec stížnost podávat.  

 

Naopak podle vedoucí oddělení zprostředkování není ani tak za důvodem 

nepodávání oficiálních stížností „pocit, že by to nemělo smysl“, ale především „ostych“ 

lidí.  

 „Lidi se bojí, i když v podstatě není čeho, tak už jenom to, že má někam jít, něco 

někomu říct, jo, lidi na tohle nejsou – buď si to sami vyříděj nebo si to nechají pro sebe, 

ale že by oficiálně něco řešili, to je velkej problém.“ (respondent č.29) 

 

E) Strach ze zaměstnavatele, pokud si na něj bude stěžovat 

Poslední kategorií, na kterou jsem se v dotazníkovém šetření zaměřila, byl 

možný strach ze zaměstnavatele, pokud by na něj diskriminovaná osoba podala stížnost. 

 

28% osob uvedlo, že nemají strach, že by jim to uškodilo 

6% osob uvedlo, že mají strach ze zaměstnavatele 
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 U posledního tématu uvedlo pouze 6% dotázaných, že má strach ze 

zaměstnavatele, 28% osob uvedlo, že z něj strach nemá. Důvodem tohoto přístupu osob 

může být skutečnost, že lidé u tohoto zaměstnavatele ještě nepracují (i když původně 

chtěli) a mohou jít tedy jinam. Navíc se k možnostem ze 66% dalších osob nikdo 

nevyjádřil, což může být opět způsobeno vynecháním z důvodu neznalosti či 

lhostejnosti k tomuto tématu, ale i například strachem  napsat vlastní názor. 

 
 
 
 
 

 

SHRNUTÍ 

• Analýza ukázala, že stále existují předsudky vůči osobám starších 50ti let – 

problém je však odhalit, kdy přesně člověk má předsudky a na základě nich i 

jedná a případně vybírá mezi uchazeči o zaměstnání 

• S diskriminací starších osob je možné se setkat jak v pracovní inzerci, tak při 

přijímacích pohovorech a výběrovém řízení 

• Oficiálně podaných stížností na jednotlivé úřady práce z důvodu věkové 

diskriminace osob starších 50let bylo v posledních 5letech sice minimálně, 

přesto je možné se setkat s neoficiálními stížnostmi pracovníkům úřadů práce 

• 40% z dotázaných uchazečů o zaměstnání v okresu Teplice by jako první 

možnost v případě setkání se s diskriminací zvolili úřad práce 

• Volba úřad práce se stala i nejčastější zvolenou variantou, kam by se 

respondenti  obrátili v případě setkání se s diskriminací  pracovní inzerci 

• Úřad práce by si respondenti nejčastěji volili, pokud by se setkali s diskriminací 

i při pohovoru. 

• Kromě úřadu práce by se dále uchazeči obrátili na ombudsmana a oblastní 

inspektorát práce, který se však tímto vůbec tímto nezabývá.     

• Za jedny z největších vlivů na diskriminované, při rozhodování zda podat 

stížnost či nikoliv lze označit „nevědomost, kam přesně to nahlásit“ a „pocit, že 

by to nemělo smysl“ . 

 



 75 

9. Doporu čení  

 Analýza diskriminace starších osob při hledání zaměstnání identifikovala 

pomocí provedených výzkumných metod následující problematické oblasti, kterým je 

potřeba i nadále věnovat zvýšenou pozornost. Konkrétní doporučení jsou uvedena u 

jednotlivých oblastí. 

 

9.1 Informovanost osob 

 Výraznou problematickou oblastí je nedostatečná informovanost osob, a to i 

přes existenci různých opatření, které se jí snaží zvýšit. V České republice jsou 

realizovány informační akce, podporované především Evropskou unií, jedná se 

například o akci, jenž proběhla v roce 2007 s názvem Rovnost příležitostí pro všechny 

či velká evropská kampaň Pro rozmanitost. Proti diskriminaci. Zároveň se jak na těchto 

činnostech, tak i na dalších aktivitách výrazně podílí neziskové organizace. Většina 

těchto informačních akcí je především zaměřena na zvýšení znalosti práv občanů 

v oblasti diskriminace. 

 Přesto jak i analýza ukázala, existuje zde stále:  

• nedostatečná znalost zákonných práv u starších osob, kdy přesně neznají 

možnosti, jak se v případě diskriminace bránit.  

• nedostatečná znalost na straně zprostředkovatelů úřadů práce, kteří jsou 

často ve styku s registrovými osobami, osobami staršími 50let, které jsou při 

hledání práce diskriminovány a zprostředkovatelé nemají vždy dostatečný 

přehled o tom, jak jim bezprostředně pomoci a poradit jim, na koho se mají 

obrátit. 

• nedostatečná znalost zaměstnavatelů a osob, které mají na starosti přijímací 

řízení a které zveřejňují diskrimina ční pracovní inzeráty. 

 - Pracovní inzerce: Studium výskytu diskriminačních nabídek v pracovní inzerci 

ukázal, že jejich výskyt je v současné době již minimální. Je to dáno jak vysokou 

kontrolou jednotlivých úřadů práce a jednotlivých serverů zveřejňující pracovní 

nabídky, tak i vysokou informovaností zaměstnavatelů. V pracovních inzercích 

došlo ke snížení intenzity závažnosti, kdy se již přímo požadavek na konkrétní 

věk uchazeče neobjevuje, naopak došlo k nárůstu pracovních nabídek v nichž se 
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například v různých spojeních objevuje „mladý kolektiv“ – hledáme do mladého 

kolektivu, nabízíme mladý a dynamický kolektiv. 

- Pohovory a výběrová řízení: Pohovory jsou po pracovní inzerci dalším místem, 

kde se lidé setkávají s předsudky a kde mohou být diskriminováni. Jak analýza 

ukázala, přestože se nejedná o jev, který se děje neustále a dle některých 

zprostředkovatelů na výběr uchazečů předsudky nemají vůbec žádný vliv, jedná 

se o jev, se kterým je možné se setkat, jak potvrdily některé vědecké studie, ale i 

výzkum mezi zprostředkovateli jednotlivých úřadů práce. Pokud se však již 

osoba s věkovou diskriminací setká, objevuje se často sdělená mezi čtyřma 

očima, či se jedná o diskriminaci, která není přímo jasně vyjádřena, přesto se 

stane, že na pozici je přijat uchazeč mladší, jehož kvalifikace je však mnohem 

nižší. 

 

 

⇒ Jak studie ukázala, je třeba stále zvyšovat povědomí celé společnosti o 

problematice diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání. „Ke změně praxe při 

zaměstnávání starších osob je nutné nejdříve přesvědčit jak zaměstnavatele, tak také 

širokou veřejnost o výhodách těchto pracovníků. Z toho důvodu by se měl stát více 

angažovat v programech nebo národních kampaních na podporu zaměstnanosti 

starších osob.“ (Remr, Kotíková 2007: 187) 

Tyto kampaně by měly probíhat například prostřednictvím seminářů, reklamy 

(rádia, televize, tisk, internet) či propagačních materiálů (letáků, publikací). 

 

 

Kampaně určené široké veřejnosti by měly občany informovat o současném trendu 

stárnutí populace a s tím spojeným zvyšujícím počtem osob v předdůchodovém věku. 

Cílem těchto informativních akcí také měla být snaha o uvědomění si, že každý z nás 

jednou zestárne a mohl by čelit stejné diskriminaci od zaměstnavatelů jako současní 

starší lidé. 

 

Kampaně určené zaměstnavatelům by měly být především zaměřeny na propagaci 

výhod věkové rozmanitosti na pracovišti, protože u každé věkové skupiny osob 

převládají jiné pozitivní vlastnosti výhodné pro zaměstnavatele. Příkladem ze zahraničí 

mohou být Spojené státy americké, kde se na trhu práce stále zvyšuje poptávka po 
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starších lidech, kteří mohou firmám nabídnout své zkušenosti, vyrovnanost a především 

kontakty.(Kotýnková, Červenková: 2001) 

V rámci těchto akcí by měly být zároveň zveřejňovány příklady z praxe a vyhlašování 

například „soutěže o nejlepšího zaměstnavatele přátelského ke starším lidem“ (Remr, 

Kotíková 2007: 187). 

Tyto kampaně by dále měly zaměstnavatelům poskytovat informace o 

antidiskriminačních technikách přijímání pracovníků - příkladem může být odstranění 

diskriminačních inzerátů, které hledají či nabízejí mladý kolektiv zaměstnanců a volba 

vhodných pohovorů, kterým je například pohovor po telefonu. 

 

Kampaně určené starším osobám by měly především informovat starší občany o jejich 

právech a o možnostech obrany, pokud se s diskriminací setkají (tyto kampaně by měly 

určeny i zprostředkovatelům zaměstnání na všech úřadech práce v ČR). Zároveň by 

tyto akce měly nabídnou lidem informace, kde najdou i vhodné pracovní nabídky. 

(Remr, Kotíková 2007). 

 

 

 Inspirací zodpovědným orgánům veřejné správy mohou být již uskutečněné 

informační kampaně v některých evropských zemích. Příkladem mohou být například 

akce v následujících státech (Remr, Kotíková 2007: 270): 

  

FINSKO 

Ve Finsku byl v 90.letech 20.století zahájen „Národní program pro starší pracovníky“. 

Součástí tohoto programu byla i kampaň zaměřená na informování občanů o stárnutí 

populace a s tím spojenému zabráněné diskriminace. Tato kampaň se zaměřila jak 

informování osob starších tak i dalších odpovědných občanů a organizací, jakými jsou 

například zaměstnavatelé či tvůrci politik. 

 

NĚMECKO 

Jednou z informačních kampaní, která v Německu proběhla, byl projekt „Proage“ (Pro 

stáří) uskutečněný v letech 2001 až 2003 Konfederací německých asociací 

zaměstnavatel (BDA). Na tomto projektu financovaném z Evropského sociálního fondu 

se podílely i asociace zaměstnavatelů z Německa, Irska a Nizozemí. Jako součást toho 

projektu proběhlo několik odborných seminářů a konferencí na mezinárodní úrovni za 
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účelem vytvoření vhodných strategií. Zároveň dalo vzniknout publikaci, obsahují návod 

určený zaměstnavatelům jak správně zacházet se staršími zaměstnanci. Zároveň byly 

představeny společnosti, které dobře jednají se staršími zaměstnanci a mohou tak udávat 

příklad ostatním. 

 

VELKÁ BRITÁNIE 

Velkou inspirací může být také britská kampaň „Age positive“, která se zaměřila na 

podporu zaměstnávání všech osob bez rozdílu věku. Rozsáhlá kampaň byla zacílena na 

informování zaměstnavatelů o výhodách věkově rozmanitého pracovního prostředí a 

využity k tomu byly různé publikace, semináře, konference, ale i vyhlašováním cen.56 

 

RAKOUSKO 

V Rakousku existuje internetová stránka: www.arbeitundalter.at, kterou založily 

Federace průmyslu a Federální komora práce (BAK) a která byla v roce 2004 rozšířena 

na všechny sociální organizace. Na této internetové stránce jsou dostupné například 

informace o dobrých zkušenostech v praxi jak v Rakousku tak i dalších zahraničních 

státech. 

 

9.2 Právní rámec 

 Právní řád České republiky, jenž je v souladu s evropským právním rámcem, se 

věnuje mnoha oblastem související s věkovou diskriminací při hledání si práce. V České 

republice se této problematice věnuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákon 

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

diskriminací. Zákony definují pojem diskriminace, věnují se jejím oběma typům 

(diskriminace přímé i diskriminaci nepřímé) a vymezují oblasti a skupiny, kde jsou oba 

tyto typy diskriminace zakázány. §4 zákona o zaměstnanosti určuje povinnost všem 

zaměstnavatelům zajistit rovné zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňující právo 

na zaměstnání, §12 zákona o zaměstnanosti zároveň zakazuje činit takové pracovní 

nabídky, které by byly diskriminační. 

 Kromě samotného vymezení zakázaných diskriminačních faktorů, zákon 

vymezuje i restrikce, které mohou být v případě  porušení zákona zaměstnavateli dány.  

                                                 
56 http://www.dwp.gov.uk/age-positive/  
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 V případě setkání se s diskriminací má osoba možnost podat stížnost na 

příslušný úřad práce, který má ale i sám ze zákona možnost zaměstnavatele kontrolovat 

a v případě zjištění pochybení mu udělit sankci. Pokud by osoba starší 50ti let měla 

zájem získat odškodnění, může se obrátit na okresní soud. Jak ale analýza ukázala, že 

ačkoliv se lidé setkávají s diskriminací, počet podaných oficiálních stížností na 

diskriminující fyzickou či právnickou osobu je minimální. Případová studie ukázala, že 

mezi důvody, proč lidé stížnosti nepodají, spadají: na jedné straně nedostatečná znalost 

obrany (té se věnuji ve 4.bodě) a povaha člověka (ostych), na druhé straně je zde však 

objektivní problém s dokazováním diskriminace a pocit, že by to stejně nemělo smysl. 

 Ačkoliv antidiskriminační zákon rozšířil v případě soudních sporů využití tzv. 

rozdělení důkazního břemene, kdy má nejprve diskriminovaná osoba povinnost 

prokázat, že se jednalo o diskriminaci, a poté i žalovaný musí uvést důvody svého 

jednání, je zde stále problematický již bod první - samotné dokazování, že došlo 

k diskriminaci. Diskriminace tohoto typu se často v průběhu přijímacího řízení objevuje 

skrytě  a pokud již dojde na diskriminaci přímo během pohovoru, často se jedná pouze o 

sdělení informace mezi čtyřma očima bez dalších svědků. Pokud by tyto překážky 

diskriminovanému nezabránily se na daný soud obrátit, objevuje se další problém který  

musí nezaměstnaná osoba, tedy osoba dostávající pouze minimální finanční příjem řešit, 

a tím je vysoká finanční nákladnost spojená se soudním řízením. 

  

⇒ Podporovat jednotlivé úřady práce v České republice v provádění co nejčastějších 

kontrol pracovní inzerce a to v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

v platném znění (zákonem, vyhláškou, nařízením, podporou navýšení zaměstnanců 

úřadů apod.). A zároveň podporovat co nejvyšší restrikce pro diskriminujícího 

zaměstnavatele. Zvýšení obrany diskriminovaného by však mělo být v souladu se 

zajištěním, že zaměstnavatelé nebudou bezdůvodně obviňováni za účelem jejich 

poškození. 

„V legislativě vyspělých ekonomik jak Spojených států, tak zemí Evropské unie se 

postihy za diskriminaci objevují většinou hned v několika zákonech. Kontroly 

dodržování zákonů jsou časté, velmi přísné a postihy tvrdé. Diskriminační inzeráty se v 

žádném tisku neobjevují, neboť právě inzerát je nejjasnější důkaz o diskriminaci, za 

který by následoval postih. Avšak zároveň důkazy týkající se diskriminace jsou největším 

problémem, neboť prokázat, že věk byl důvodem k nepřijetí do zaměstnání je velkým 

problémem. Odborníci upozorňují, že problémy získat práci mají kvůli vyššímu věku 
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desítky tisíc lidí, na druhou stranu se však nikdo z nich proti této diskriminaci nebrání: 

obtížně se tato forma diskriminace dokazuje.“ (Kotýnková, Červenková 2001: 18) 

 

⇒  Pokud se situace starších osob bude dále zhoršovat, bude potřeba přijmout 

opatření zvýhodňující zaměstnavatele, který zaměstná starší osoby v předdůchodovém 

věku. „V případě zhoršujícího se postavení osob v předdůchodovém věku na trhu práce 

(malý zájem zaměstnavatelů o tuto skupinu pracovníků) nebo v případě celkového 

nedostatku pracovníků z důvodu ubývajícího počtu mladých lidí vstupujících na trh 

práce bude nejspíše nutné přijmout řešení spočívající v jejich zvýhodnění nebo 

preferenčním zacházení.“ (Remr, Kotíková 2007: 187) 

 Inspirací k tomu přístupu může například rakouský tzv. bonus-malus systém. 

Tento systém „penalizuje zaměstnavatele při propouštění pracovníka staršího 50 let při 

zaměstnání trvajícím minimálně 10 let (malus) a odměňuje jej (bonus) při zaměstnání 

nezaměstnaného staršího 50 let. Bonus má od roku 2000 podobu zrušení příspěvků 

zaměstnanců i zaměstnavatelů na pojištění v nezaměstnanosti u zaměstnanců starších 50 

let. V roce 2004 byla penalizace zvýšena, zatímco výše bonusu zůstala zachována.“ 

(Remr, Kotíková 2007: 185) 

 Jinou možností podpory zaměstnávání starších osob může být i poskytování 

finanční pobídky zaměstnavatelům, v případě, že přijmou zaměstnance staršího 50let 

(příkladem může být Lucembursko, Švédsko, Finsko, Francie či Španělsko). (Remr, 

Kotíková 2007: 185) 

 

⇒ „Vzhledem k negativním dopadům pracovněprávní ochrany v oblasti 

zaměstnanosti (přijímání nových pracovníků) je nutné ji doplnit opatřeními, která budou 

zaměstnanost efektivně podporovat. Jedná se zejména o optimálně fungující systém 

celoživotního vzdělávání, veřejné služby zaměstnanosti a aktivní politiku 

zaměstnanosti.“ (Remr, Kotíková 2007: 187) 
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10. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na diskriminaci osob starších 50 let při 

hledání zaměstnání. Z důvodu demografických změn ve společnosti počet osob 

v předdůchodovém věku narůstá a objevuje se hrozba i zvýšení míry nezaměstnanosti 

těchto osob. Současně tato skupina osob patří dle zákona o zaměstnanosti mezi 

znevýhodněné osoby, jimž je potřeba věnovat zvýšenou pozornost při zprostředkování 

zaměstnání. 

 

 Ačkoliv jsou starší osoby považovány za osoby zkušené, spolehlivé a 

zodpovědné, čelí tito lidé často předsudkům ze strany zaměstnavatele. I když osoby 

starší 50let mívají zdravotní problémy, nemají dostatečné znalosti práce s počítačem a 

cizích jazyků, nejsou tolik flexibilní a nemají již takovou chuť učit se novým věcem, 

jedná se stále o individuální záležitost a nelze ji zaměstnavateli zevšeobecňovat na 

všechny osoby starší 50 let.   

 

  Zákazem diskriminace starších osob v přístupu na trh práce se zabývá  i právní 

rámec České republiky. Hlouběji se však na tuto problematiku zaměřuje až v posledních 

letech a to především v zákoně č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti a od roku 2009 i v 

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

diskriminací (tzv. Antidiskriminační zákon). Antidiskriminační zákon vznikl z důvodu 

potřeby sjednocení národní a evropské antidiskriminační právní úpravy a jeho velkým 

přínosem v této problematice je zvýšená možnost obrany diskriminovaných osob. Nově 

se mohou díky tomuto zákonu například obrátit s žádostí o radu a právní podporu i na 

neziskové organizace. 

 Se vstupem do Evropské unie (dále EU) se České republice rozšířila možnost 

boje s diskriminací a to prostřednictvím projektů financovaných ze zdrojů EU. Na 

rovnost příležitostí se zaměřují především dokumenty vzniklé v rámci Evropského 

sociálního fondu, v letech 2004-2006 se jednalo o Operační program rozvoj lidských 

zdrojů a Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Praha, v letech 2007-2013 se jedná o 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Na zvýšení informovanosti osob 

v oblasti diskriminace na našem území se významně zaměřily akce uskutečněné v rámci 

Programu Iniciativy Společenství Equal a programu Progress.  
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 Velký vliv na snižování diskriminace starších osob na trhu práce má členství 

České republiky v Evropské unii. Na jedné straně má totiž Česká republika povinnost 

sjednocovat své zákony s evropskými normami, což v této oblasti přineslo například 

vytvoření antidiskriminačního zákona, na druhé straně má možnost i využívat finance z 

Evropské unie na projekty zaměřené ke zlepšení situace na trhu práce. 

 
 V praktické části jsem se opírala především o provedenou případovou studii 

v okresu Teplice. Výsledky případové studie významně přispěly studiu diskriminace 

starších osob. Díky této metodě bylo možné se zaměřit na specifické otázky a 

prozkoumat danou problematiku hlouběji. Případová studie mi pomohla získat bližší 

poznatky o informovanosti respondentů o svých právech a o znalostech obrany 

v případě setkání se s diskriminací. Na výzkumu provedeném mezi registrovanými 

nezaměstnanými na úřadu práce v Teplicích se ukázalo, že jsou zde stále osoby, které 

nejsou dostatečně informovány o možnostech obrany, ve chvíli, kdy se již 

s diskriminací setkají. V případě potřeby získání informací o dalším postupu, mají 

možnost se diskriminovaní obrátit na občanskou organizaci, která se danou 

problematikou zabývá či na Veřejného ochránce práv. Diskriminaci mohou postižení 

řešit následujícími způsoby: vyjednáváním přímo se zaměstnavatelem o důvodech, proč 

nebyli na dané místo přijati, mediací, tedy vyjednáváním ale za pomoci prostředníka, 

informováním úřadu práce či přímo soudní cestou. Respondenti sice nejčastěji uváděli 

úřad práce, jako místo na které by se obrátili jako první v případě setkání se 

s diskriminací, ale ne všichni co takto odpověděli, si byli svou odpovědí zcela jisti. 

Druhou institucí, na kterou by se lidé obrátili, by byl Veřejný ochránce práv, další 

instituce, které se problematice věnují, by lidé na Teplicku volili již minimálně 

 Protože oficiálně žádné stížnosti na diskriminační jednání kvůli věku na úřad 

práce v Teplicích nebyly podány, v případové studii jsem se kromě četnosti výskytu 

diskriminace, zaměřila i na důvody absence oficiálních stížností. Jedním z důvodů se 

ukázala být neznalost institucí, na něž je možné se obrátit v případě setkání se 

s diskriminací, dalším důvodem je dle respondentů i jejich nedostatečná víra v  úspěch 

v případě podání stížnosti na zaměstnavatele. 

 

Na základě studia dokumentů, analýzy sekundárních dat, ale i provedeného 

dotazníkové šetření jsem identifikovala oblasti, na které by bylo třeba se i dále v rámci 
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zvyšování zaměstnatelnosti osob starších 50ti let a snižování jejich diskriminace 

v přístupu na trh práce zaměřit: 

1) Zvýšit informovanost veřejnosti o stárnutí populace a o diskriminaci starších osob 

v přístupu k zaměstnání a to pomocí celonárodních kampaní, jenž budou probíhat 

prostřednictvím seminářů, reklam v masmédiích a propagačních materiálech. Tyto 

kampaně by měly určeny široké veřejnosti, ale i zvlášť zacíleny na starší osoby, 

zaměstnavatele a úřady práce. Při vytváření těchto informačních kampaní se mohou 

představitelé veřejné správy nechat inspirovat zkušenostmi ze zahraničí (například 

Německa či Velké Británie). 

Cílem těchto kampaní by mělo být především snížit předsudky zaměstnavatelů vůči 

těmto osobám a podporovat tak věkovou rozmanitost na pracovišti, tak i informovat 

občany o možnostech obrany, v případě, že se již s diskriminací při hledání práce 

setkají. 

2) Podporovat jednotlivé úřady práce v navýšení kontrol pracovní inzerce a 

dostatečného postihování diskriminujících zaměstnavatelů a to v souladu se zákonem. 

3) V případě zhoršující se situace v oblasti zaměstnávání starších osob přejít 

k opatřením, které budou podporovat společnosti, které zaměstnají osoby 

v předdůchodovém věku.  
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11. Resumé 

Diplomová práce Diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání se věnuje 

diskriminaci jako jednomu z faktorů mající vliv na zaměstnatelnost osob starších 50 let. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo popsat současnou situaci v oblasti diskriminace 

starších osob v přístupu k zaměstnání, identifikovat problematické oblasti a navrhnout 

doporučení pro instituce veřejné správy. 

Studie využívá různé výzkumné metody, jak kvantitativního, tak i kvalitativního 

charakteru. Teoretická část práce se opírá o studium dokumentů a sekundární analýzu 

dat, v praktické části bylo využito i dotazníkové šetření a případová studie. Celá 

diplomová práce vychází z teoretických konceptů věnovaných obecně diskriminaci a 

ageismu, z teorie rovných příležitostí a z teorie trhu práce. 

Analytická část práce je zaměřena na právní předpisy na národní úrovni a vazby 

národních právních předpisů s evropskými. Tato propojenost se objevuje až po přístupu 

České republiky do Evropské unie a představuje velký normativní přínos v boji 

s diskriminací starších osob při hledání zaměstnání. Poté jsou zde popsány instituce, na 

něž se mohou diskriminovaní obrátit a i další způsoby řešení setkání se s diskriminací. 

Další část práce se věnuje diskriminaci v České republice. V této části je 

konkrétně popsána diskriminace v pracovní inzerci a v průběhu pracovních pohovorů a 

zároveň je doplněna o četnost výskytu diskriminačního chování. 

Praktická část práce shrnuje poznatky z případové studie okresu Teplice a věnuje 

se konkrétním otázkám z oblasti diskriminace starších osob. Studie se zabývala 

především zkušenostmi registrovaných osob s diskriminací, jejich informovaností o 

možnostech obrany a dále důvody, jenž ovlivňují diskriminovanou osobu při 

rozhodování, zda setkání se s diskriminačním chováním oficiálně nahlásit. Výzkum 

doplnily i informace z rozhovoru s vedoucí zprostředkování zaměstnání a interní 

statické údaje úřadu práce. 

V závěru práce jsou identifikovány hlavní problematické oblasti, na které je 

třeba se dále zaměřit.  Dané oblasti jsou nedostatečná informovanost široké veřejnosti 

v oblasti diskriminace starších osob a s tím související potřeba ji navýšit,  nedostatečná 

kontrola a represe diskriminačního jednání zaměstnavatelů. Součástí práce jsou i 

konkrétní doporučení určená pro instituce veřejné správy.   
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12. Summary 

The thesis „Discrimination of older persons in their access to 

employment“concentrates on discrimination as on of the factors influencing the 

employment of persons over 50 years of age. The main objective of the thesis was to 

describe the current situation in the field of discrimination of older persons in their 

access to employment, to identify problematic fields and to suggest recommendations 

for institutions of public administration. 

The study takes advantage of various research methods both of the qualitative 

and quantitative character. The theoretical part of the thesis is based on the studies of 

documentaries and secondary analysis of data. In the practical part, a questionnaire 

investigation and a case study were used. The whole thesis is based on theoretical 

concepts related generally to discrimination and ageism, on the theory of equal 

opportunities and theory of labor market. 

The analytic part of the thesis is focused on legal norms on the national level and 

their relations to the European legal norms. The mutual connections has been appearing 

since the entrance of the Czech Republic to the European Union. It represents a great 

normative contribution in the fight against the discrimination of older persons when 

they look for a job. After that, the institutions are described that the discriminated 

persons may contact. Other ways how to solve the encounter with discrimination are 

mentioned as well.  

The next part of the thesis deals with the discrimination in the Czech Republic. 

In this part, the discrimination in job advertisements and during job interviews are 

describe in particular. Then, as a supplement, the frequency of the discrimination 

behavior appearance is mentioned.  

The practical part of the thesis summarizes pieces of knowledge from the case 

study in the Teplice district. It deals with specific questions from the field of the 

discrimination of older persons. The study focused especially on the experience of 

registered persons with discrimination and their amount of information on the 

possibilities how to defend themselves. The reasons for official report of the 

discrimination behavior are investigated as well. The research has been completed by 

the information from the interview with the Head of Intermediate Department of the 

Labor Office and from its internal statistic data. 
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In the final part of the thesis, the main problematic fields are identified, that should be 

focused on. It is namely: insufficient information of the broad public as far as the 

discrimination of older persons is concerned, and the need of future increase of access 

to the information. The other problems are: insufficient control and repression of the 

discrimination behavior of employers. The internal part of the thesis are specific 

recommendations for the bodies of public administration.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

Seznam graf ů a tabulek  

Seznam graf ů 
 
Graf 1: Věkové složení obyvatelstva okresu Teplice ..................................................... 58 

Graf 2: Struktura uchazečů o zaměstnání k 31.12. jednotlivých let ............................... 59 

Graf 3: Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání na úřadu práce Teplice ............ 61 

Graf 4:  Souhlas názorem: „nevím jaká jsou má zákonná práva“ dle vzdělání .............. 67 

Graf 5:  Souhlas názorem: „mám na to ze zákona právo“ dle vzdělání.......................... 68 

Graf 6: Vyjádření míry souhlasu (v %) s jednotlivými možnostmi obrany.................... 70 

Graf 7: Vyjádření míry souhlasu s jednotlivými možnostmi řešení diskriminace .........72 

Seznam tabulek  

Tabulka 1: Zkušenost s diskriminací při hledání nového zaměstnání deset let před 

důchodem (%)......................................................................................................... 45 

Tabulka 2: Provedené kontroly dodržování zákona o zaměstnanosti............................. 54 

Tabulka 3: Přehled podaných oficiálních stížností z důvodu věkové diskriminace 

v přístupu k zaměstnání na 18 ÚP a kontroly provedené 18ÚP ............................. 55 

Tabulka 4: Vzdělanostní struktura obyvatel k 1.3.2001 podle výsledků sčítání lidu ..... 59 

Tabulka 5: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Teplice rozdělených dle věku a 

pohlaví (relativní četnost – zaokrouhlena).............................................................. 61 

Tabulka 6: Počet uchazečů o zaměstnání v okrese Teplice rozdělených dle věku a 

pohlaví (%, zaokrouhleno)...................................................................................... 61 

Tabulka 7: Provedené kontroly (počet provedených kontrol, uložených pokut a jejich 

výše) dodržování zákona o zaměstnanosti provedené ÚP Teplice v jednotlivých 

letech ....................................................................................................................... 63 

Tabulka 8:  Zkušenost s věkovou diskriminací osob starších 50ti let (%, zaokrouhleno) 

při hledání si zaměstnání......................................................................................... 65 

Tabulka 9: Zkušenost s diskriminací dle vzdělání  (%, zaokrouhleno) .......................... 66 

 

 

 

 

 



 88 

Použité zdroje 

 
Knihy a dokumenty 

BROŽOVÁ, D. Společenské souvislosti trhu práce. Praha: SLON, 2003. ISBN 80-

86429-16-4. 

BUCHTOVÁ, B. a kol. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální 

problém. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. ISBN 80-247-9006-8. 

ICOS Český Krumlov o.s.. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce. Analýza 

judikatury a Evropské unie a českých soudů [online]. 2008 [cit. 2010-05-20]. 

Dostupné z WWW:  

<http://www.css.krumlov.cz/DOC/144_Soudni_praxe_v_oblasti_diskriminace_n

a_trhu_prace.pdf>  

DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-

246-0139-7 

Evropská komise. Boj s diskriminací v Evropské unii. 2005. ISBN 92-79-00697-5. 

Dostupné z WWW: <http://www.stop-

discrimination.info/fileadmin/pdfs/Nationale_Inhalte/Brochures/Brochures_2005

/online_NIB_05_CZ.pdf> 

FARKOVÁ, M. Dospělost a její variabilita [online]. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-

247-2480-5. [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.cz/books?id=LnGpTDQi2S0C&printsec=frontcover&dq=d

ospělost+a+její+variabilita&cd=1#v=onepage&q=&f=false> 

GENDER STUDIES. Nenechte se diskriminovat a nedovolte to jiným. Gender Studies 

o.p.s.,2008. ISBN 978-80-86520-09-4. 

HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 

80-7367-040-2.  

HOLMAN, R. Ekonomie. Praha: C.H.Beck, 2001. ISBN 80-7179-387-6 

JANDOUREK, J. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0.  

KOTÝNKOVÁ, M., ČERVENKOVÁ., A. Začlenění seniorů v sociální struktuře 

soudobé společnosti. [cit. 2011-05-12]. Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/Senior.pdf> 

KUCHAŘ, P. Trh práce. Sociologická analýza. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-

246-1383-3. 



 89 

MAREŠ, P. Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: SLON, 1998. ISBN 80-

901424-9-4. 

MAREŠ, P. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: SLON, 1999.  ISBN 80-85850-61-

3. 

MAREŠ, P., VYHLÍDAL, J., SIROVÁTKA, T. Nezaměstnaní na trhu práce, dopady 

nezaměstnanosti , hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu 

práce [online]. 2002 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vymasi.pdf> 

MATĚJKA, M., VIDLAŘ, P. Vše o přijímacím pohovoru: jak poznat druhou stranu 

[online]. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1972-6. [cit. 2010-05-20]. 

Dostupné z WWW: 

<http://books.google.cz/books?id=OEzAJRAoNI0C&printsec=frontcover&dq=v

še+o+přijímacím+pohovoru&cd=1#v=onepage&q=&f=false> 

Město Teplice. Integrovaný plán rozvoje statutárního města Teplice 2008 [online]. [cit. 

2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.teplice.cz/upload/?tmp=1215088147_k4K8fkdohZ.upl&id=5667> 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2007. Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost [online]. Praha, 2007 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz/dokumenty-1> 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. 2008. Národní program přípravy na stárnutí 

na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) [online]. Praha, 2008 [cit. 

2010-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.mpsv.cz/cs/5045> 

Národní vzdělávací fond. 2005. Jsme v Evropě zaměstnatelní? Praha: Národní 

vzdělávací fond, o.p.s., 2005. 

Organization of Economic Co-operation and Development. OECD Employment outlook 

[online]. 2008. ISBN 978-92-64-046337. [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.oecd.org/dataoecd/7/54/40938400.pdf> 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. Hodnocení projevů diskriminace 

v přístupu k zaměstnání a pracovněprávních vztazích z pohledu úřadů práce 

[online]. [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.epolis.cz/download/pdf/materials_9_1.pdf> 



 90 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. 2007. Diskriminace v pracovní inzerci 

[online]. 2007 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: <http://www.poradna-

prava.cz/folder05/diskriminace_v_pracovni_inzerci.pdf> 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. 2007b. Anti-diskriminace: pravdy a 

mýty o rovnosti [online]. 2007 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.poradna-prava.cz/folder05/anti-diskriminace_web.pdf> 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. 2008. Trh práce a diskriminace 

[online]. 2008 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: < http://www.poradna-

prava.cz/folder05/blok_all_kor2.pdf> 

REMR, J., KOTÍKOVÁ, J. Podpora zaměstnávání starších osob [online]. Praha: 

VÚPSV,v.v.i., 2007 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_remr.pdf> 

RIEGEL, K. Ekonomická psychologie [online]. Praha: Grada, 2007. ISBN: 978-80-247-

1185-0. [cit. 2011-01-08]. Dostupné z WWW: 

<http://books.google.cz/books?id=v4-

3xUKu6jkC&pg=PA72&lpg=PA72&dq=trh+pr%C3%A1ce+z+hlediska+psycho

logie&source=bl&ots=psStXLngd4&sig=Gez95WSS7VczghEnRqwApKSUB-

4&hl=cs&ei=iCkpTeDPNpSq8QPtsJS6Ag&sa=X&oi=book_result&ct=result&r

esnum=10&sqi=2&ved=0CFUQ6AEwCQ#v=onepage&q=trh%20pr%C3%A1c

e%20z%20hlediska%20psychologie&f=false >  

SIROVÁTKA, T. Sociální a ekonomické faktory marginalizace na pracovním trhu 

v České republice [online].  Brno, 1997 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://sreview.soc.cas.cz/uploads/8132e1afd84315ee46a7b9598708ce7df5f77aa

3_267_169SIROV.pdf >  

SVOBODOVÁ, L. a kol. BOZP a rizikové faktory pracovníků nad 50 let – uplatnění 

starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a 

podniku [online]. Praha, 2009 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/files/clanky/7851/Zaverecna_zprava_HR177_2009.pdf > 

TOMEŠ, I. Sociální politika, teorie a mezinárodní zkušenost. Praha: Socioklub, 2001. 

ISBN 80-86484-00-9. 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2001. [online]. 2002. [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: 



 91 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2001.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2002. [online]. 2003. [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2002.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2003. [online]. 2004. [cit. 2011-05-02]. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2003.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2004. [online]. 2005. ISBN 80–210–3668–0. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2004.pdf > 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2005. [online]. 2006. ISBN 80–210–3964–7. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2005.pdf > 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2006. [online]. 2007. ISBN 978–80–210–4259–9. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2006.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2007. [online]. 2008. ISBN 978–80–210-4560-6. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2007.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2008. [online]. 2009. ISBN 978-80-210-4822-5. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 



 92 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2008.pdf> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2009. [online]. 2010. ISBN 978-80-254-6668-1. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2009.PDF> 

Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 

2010. [online]. 2011. ISBN 978-80-904579-1-1. [cit. 2011-05-02]. Dostupné 

z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snem

ovnu/Souhrnna_zprava_VOP_2010.pdf > 

VESELÝ, A. Vzdělávací politika. In: POTŮČEK, M. a kol. Veřejná politika. Praha: 

SLON, 2005. ISBN 80-86429-50-4. 

VESELÝ, A., NEKOLA, M. (eds.). Analýza a tvorba veřejných politik. Přístupy, 

metody a praxe. Praha: SLON, 2007. ISBN 978-80-86429-75-5. 

VIDOVIČOVÁ, L. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Mezinárodní 

politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008. ISBN 978-80-210-4627-6. 

VIDOVIČOVÁ, L. Věková diskriminace-ageismus: úvod do teorie a výskyt a výskyt 

diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. 

2005 [cit. 2010-05-20]. Dostupné z WWW: 

<http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_158.pdf> 

VYHLÍDAL, J., MAREŠ, P. Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení 

a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce [online]. 2006 [cit. 2010-05-

20]. Dostupné z WWW: < http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_188.pdf> 

 

Právní předpisy  

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod [cit. 2011-05-10]. Dostupné 

z WWW: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-

8C13-4F3262F9E20B/0/CZE_CONV.pdf>  

Listina základních práv Evropské unie [cit. 2011-05-10]. Dostupné z WWW: 

<http://eur-



 93 

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PD

F>  

Zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti [cit. 2011-05-18].  Dostupné z WWW: 

<http://i.iinfo.cz/urs-att/p_001-91-108878175142638.htm >  

Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky v platném znění [cit. 2011-05-18]. 

Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/>  

Zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti  a působnosti orgánů České republiky na 

úseku zaměstnanosti [cit. 2011-05-18].  Dostupné z WWW: < http://www.i-

poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=10528 >  

Zákon č.73/2011Sb., o Úřadu práce České republiky v platném znění [cit. 2011-05-18]. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?cd=76&typ=r&zdroj=sb11073 >  

Zákon č.182/1993 Sb., o Ústavním soudu v platném znění[cit. 2011-05-18].  Dostupné 

z WWW: < http://www.concourt.cz/clanek/1741 >   

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

diskriminací v platném znění [cit. 2011-05-18]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=z198_2009o >  

Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce v platném znění [cit. 2011-05-18]. Dostupné 

z WWW: < http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-251-2005-sb-o-inspekci-

prace/cele-zneni/ >  

Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění [cit. 2011-05-18]. Dostupné 

z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/>  

Zákon č.349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv v platném zněn í[cit. 2011-05-18].  

Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/VOP/zakon_VOP.pdf >  

Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění [cit. 2011-05-1á]. Dostupné 

z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/>  

Zákon č.549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění [cit. 2011-05-18]. 

Dostupné z WWW:  < http://www.i-

poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=108115 >  

 

 

 



 94 

Studentské práce 

MILDORFOVÁ, J. Genderová diskriminace při vstupu na trh práce. Univerzita 

Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2007. 

Vedoucí práce Bohumila Čabanová. 

MULLER, L. Zdravotní stav nezaměstnaných v předdůchodovém věku - případová 

studie okresu Teplice. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, 

Institut sociologických studií, 2010. Vedoucí diplomové práce MUDr. Petr Háva 

Csc.  

 

Internetové zdroje 

Arbeit und Alter: www.arbeitundalter.at   [cit. 2011-05-18]  

Asociace občanských poraden: http://www.obcanskeporadny.cz/  [cit. 2011-05-18] 

 http://www.obcanskeporadny.cz/content/view/224/43/ [cit. 2011-01-05] 

Baby Boomers Aging:  http://www.babyboomercaretaker.com/ [cit. 2011-05-18] 

http://www.babyboomercaretaker.com/elderly-law/age-discrimination/Effects-

Of-Age-Discrimination.html&anno=2 [cit. 2010-05-20] 

CpKP: http://www.cpkp.cz/jc/esf5.html [cit. 2011-01-05] 

České noviny:  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlavni-body-listiny-zakladnich-prav-

eu/401914 [cit. 2011-05-18] 

Český statistický úřad: http://www.czso.cz/  [cit. 2011-05-18] 

 http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/10n1-08-2008-0100  

[cit. 2010-05-20] 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2005020107 [cit. 2011-05-18] 

Department for Work and Pensions: http://www.dwp.gov.uk/  [cit. 2011-05-18] 

 http://www.dwp.gov.uk/age-positive/ [cit. 2011-05-18] 

Džamila Stehlíková: http://www.dzamilastehlikova.cz/  [cit. 2011-05-18] 

http://www.dzamilastehlikova.cz/8353/13/clanek/nejcastejsi-formou-

diskriminace-v-ceske-republice-je-diskriminace-na-zaklade-veku-pravni-norma-

ktera-lidi-na-trhu-prace-chranila-neexistuje/  [cit. 2011-05-18] 

Equal: http://www.equalcr.cz/  [cit. 2011-05-18] 

http://www.equalcr.cz/files/clanky/547/Priloha_antidiskriminacni_zakon_II_OK

.pdf [cit. 2011-05-18] 

Europeum: http://www.europeum.org/  [cit. 2011-05-18] 



 95 

 http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=790, [cit. 2010-05-20] 

Euroskop: http://www.euroskop.cz/  [cit. 2011-05-18] 

 http://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/  [cit. 2011-05-18] 

Evropská komise. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování:  

 http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=cs 

http://ec.europa.eu/employment_social/fdad/cms/stopdiscrimination/?langid=cs 

[cit. 2011-05-18] 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=555&langId=cs [cit. 2011-01-07] 

http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6yi6MpSbcpUJ:ec.europa.eu/publi

c_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_cz_cz1.pdf+diskriminace+osobní&hl=cs&

gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShi5RdYrWzI9TyCgbWYiwoGRlJX0utwP68YB

6XDQ-Pq1grk1R2ikpw5lMdrktIQgPaGl9vs-

GvVXjshFLpUL4wGhA97cZPEBoUxpsW51nC6wYjMyFQDew1HiOkxxPxYk

w48sLmJ&sig=AHIEtbQ_YGoOYMXeGIiAqQqaZkk1lidqUg [cit. 2011-05-18] 

Evropský sociální fond: http://www.esfcr.cz/  [cit. 2011-05-18] 

KarieraWeb.cz:  http://kariera.ihned.cz/c1-37807650-kompetencni-pohovor, [cit. 2011-

05-18] 

Město Teplice: http://www.teplice.cz/  [cit. 2011-05-18] 

Ministerstvo financí ČR:  www.mfcr.cz   [cit. 2011-05-18] 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:su4AscI3q_IJ:www.mf

cr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Obecne-zasady-komunitarni-

programy_Priloha4_xls.xls+ak%C4%8Dn%C3%AD+program+Spole%C4%8D

enstv%C3%AD+pro+boj+s+diskriminac%C3%AD&cd=5&hl=cs&ct=clnk&gl=

cz [cit. 2011-05-18] 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: http://www.mpsv.cz/cs/    

Neziskoky:  www.neziskovky.cz  [cit. 2011-05-18] 

Občanské poradny:   www.obcanskeporadny.cz  [cit. 2011-05-18] 

Organization of Economic Co-operation and Development: http://www.oecd.org/ 

Personalista: 

http://www.personalista.cz/index.php?ID=57&basket=6383f0661ff8a2a82eb7bc5c

ec62b4c5 [cit. 2010-05-20] 

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva:  



 96 

http://zamestnanost.poradna-prava.cz/diskriminace-v-pristupu-k-zamestnani.html 

[cit. 2010-05-20] 

http://www.poradna-prava.cz/publikace.html [cit. 2011-05-18] 

http://zamestnanost.poradna-prava.cz/vyuziti-mediace-v-diskriminacnich-

sporech.html [cit. 2011-05-18] 

Portál: http://www.portal.cz/scripts/detail.php?id=2643 [cit. 2011-01-05] 

Portál sdružení EUROPEUM: http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=790 [cit. 

2010-05-20] 

Práce jinak: http://www.prace-jinak.cz/tipy-a-triky/341/zamestnanci-50-:-firemni-

stribro-a-nevyuzity-potencial.html [cit. 2011-05-18] 

Projekt Polis: http://www.epolis.cz/index.php  [cit. 2011-05-18] 

 www.epolis.cz/download/pdf/materials_9_1.pdf+diskriminace+výzkum&hl=cs&g

l=cz&pid=bl&srcid=ADGEESha4JjvLOniVeu4UUBI6NZRDuXWPTODy7917nz

vNukXnQbc7E53WYYinMYByD_hi0QrPfY9aJLyNdaNz0ChpoJofwWNpClUeR

4-

SXrnLa7lsGZHY0dbP4poZx6IGKe7TqfBTJ81&sig=AHIEtbSOSghF3uvWuDvZ

J1R7VEPySMAuFw  [cit. 2010-05-20] 

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko:  

http://www.rr-moravskoslezsko.cz/slovnik/vsechno [cit. 2011-01-05] 

Romea.TV: http://www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_2420 [cit. 2011-01-

05] 

Rozhlas: http://www.rozhlas.cz  

 http://209.85.135.132/search?q=cache:blnWzAdYw6QJ:www.rozhlas.cz/_binar

y/00731973.doc+nezaměstnanost+starších+lidí+v+teplicích&cd=2&hl=cs&ct=c

lnk&gl=cz [cit. 2010-05-20] 

Strukturální fondy EU: http://www.strukturalni-fondy.cz/  [cit. 2011-05-18] 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Rizeni-fondu-

EU/Horizontalni-priority [cit. 2011-05-18] 

Středisko empirických výzkumů: http://www.stem.cz/ [cit. 2011-05-18] 

http://www.stem.cz/clanek/1301 [cit. 2011-05-18] 

http://www.stem.cz/staticpages/treti-kariera [cit. 2011-05-18] 

Veřejný ochránce práv Ombudsman: http://www.ochrance.cz/diskriminace/ 



 97 

http://www.ochrance.cz/diskriminace/jak-se-branit/ [cit. 2010-05-20] 

http://www.ochrance.cz/diskriminace/pravni-stanoviska/stanovisko-vecna-

prislusnost-soudu-leden-2010/ [cit. 2010-05-20] 

http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-

reseni/rovne-zachazeni-a-ochrana-pred-diskriminaci/ [cit. 2011-05-18] 

http://www.ochrance.cz/chcete-si-stezovat/jak-probiha-setreni-dalsi/ [cit. 2010-

05-20]  

http://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/ [cit. 2010-05-20] 

Vláda České republiky:  http://www.vlada.cz/ [cit. 2011-05-18] 

 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/aktuality/evropsky-

rok-rovnych-prilezitosti-pro-vsechny-2007---smerem-ke-spravedlive-

spolecnosti-18625/ [cit. 2011-05-18]  

Wikipedia: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana  [cit. 2011-05-18] 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnost_(právo) [cit. 2011-05-18] 

  

 
 
 

Použité zkratky 

ČR – Česká republika 

CSU – Český statistický úřad 

ESF – Evropský sociální fond 

ERRP - Evropský rok rovných příležitostí pro všechny  

EU – Evropská unie 

ILO – International Labour Organization (Mezinárodní organizace práce) 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

OECD - Organization of Economic Co-operation and Development 

ÚP – Úřad práce 

 

 

 

 

 

 



 98 

Seznam respondentů, se kterými bylo provedeno výzkumné šetření 

1. Pracovníci úřadů práce (kapitola 7):  

respondent č.1 – respondent č. 26 

2. Citovaní pracovníci úřadů práce (kapitola 7):  

respondent č.2, respondent č.3, respondent č.7, respondent č.8, respondent č.10, 

respondent č.15, respondent č.18, respondent č.20, respondent č.23, respondent 

č.25, respondent č.27, respondent č.28 

3. Pracovníci úřadu práce Teplice (kapitola 8) 

respondent č.29 – vedoucí oddělení poradenství a zprostředkování – citována 

respondent č.30 – zaměstnankyně oddělení kontroly 

 

 

 

 

 

Seznam příloh 

Příloha 1  Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno (počet 

v tisících, zaokrouhleno)......................................................................................... 99 

Příloha 2  Rozčlenění diskriminačních znaků............................................................... 100 

Příloha 3  Formulář podání stížnosti ombudsmanovi na diskriminaci ......................... 101 

Příloha 4  Příklad pomoci ombudsmanem.................................................................... 103 

Příloha 5  Dotazník rozeslaný mezi úřady práce .......................................................... 104 

Příloha 6  Dotazník mezi registrovanými nezaměstnanými úřadu práce Teplice......... 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 99 

Přílohy 

Příloha 1  Počet uchazečů o zaměstnání v České republice k 31.12, rozděleno dle 
věku (počet v tisících, zaokrouhleno) 
 
Kalendářní 

rok →→→→ 
 

Věk 
uchazeče↓↓↓↓ 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

Do 24 let          
Ženy   49,1 53,5 53,9 49,5 43,5 36,6 25,9 27,5 
Muži  70,4 76,8 75,5 66,3 53,0 41,9 28,9 33,2 
25 – 29 let          
Ženy   34,0 36,3 37,2 35,3 31,4 26,2 19,3 18,4 
muži  29,5 33,9 36,2 34,9 30,9 25,7 17,8 19,5 
30 - 39 let          
Ženy   58,8 63,7 68,3 71,6 69,6 63,0 50,1 47,3 
Muži  40,9 44,8 47,9 48,5 45,6 39,3 30,0 32,2 
40 – 49 let          
Ženy   54,0 57,0 60,3 63,6 61,3 54,6 43,5 41,2 
muži  46,1 48,6 50,4 50,7 46,7 39,5 30,6 29,8 
Nad 50 let          
Ženy   36,0 46,9 52,8 56,3 59,8 58,4 52,4 49,2 
Muži   43,1 53,0 59,9 65,0 68,6 63,2 56,4 53,9 

Zdroj: www.mpsv.cz , upraveno 
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Příloha 2  Rozčlenění diskriminačních znaků 
 
Rok Zákon 

č.435/2004 
Sb., o 
zaměstnanosti  

Diskrimina ční 
znak 

Počet 
případů 
celkem 

Přímá 
ženy 

Nepřímá 
ženy 

Přímá 
muži  

Nepřímá 
muži 

§4 odst.1 Nerovné 
zacházení 

83 41 1 41 0 

Věk 15 6 0 8 1 §4 odst.2 
Celkem  
§4 odst.2 

89 45 8 27 9 

Věk 5 0 3 0 2 

1.pololetí 
roku 
2006 

§12 odst.1 
písm., a) Celkem §12 

odst.1 písm., 
a) 

35 15 4 14 2 

§4 odst.1 Nerovné 
zacházení 

33 4 17 1 11 

Věk 33 3 16 3 11 §4 odst.2 
Celkem  
§4 odst.2 

47 5 16 13 13 

Věk 45 8 20 4 13 

1.pololetí 
roku 
2007 

§12 odst.1 
písm., a) Celkem §12 

odst.1 písm., 
a) 

52 9 22 8 13 

§4 odst.1 Nerovné 
zacházení 

14 6 0 6 2 

Věk 20 7 2 6 5 §4 odst.2 
Celkem  
§4 odst.2 

54 14 7 25 8 

Věk 5 0 3 1 1 

Rok 
2008 

§12 odst.1 
písm., a) Celkem §12 

odst.1 písm., 
a) 

8 1 4 2 1 

 Zdroj: www.mpsv.cz, upraveno 
 
Vysvětlení tabulky: 
§4 odst.1: Účastníci právních vztahů jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi 
fyzickými osobami uplatňující právo na zaměstnání 
§4 odst.2: Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána přímá i nepřímá 
diskriminace 
§12 odst.1 písm., a): Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je 
zakázáno činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter 
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Příloha 3  Formulář podání stížnosti ombudsmanovi na diskriminaci    
 
 

Podání ochránci z důvodu namítané diskriminace 

Jméno a příjmení:  

(příp. název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání: 

 

Adresa:  

Kraj:   

Ročník narození (nepovinné):  

Telefon:  

E-mail:  

Podává-li podnět zástupce (na základě plné moci), jméno, příjmení, 
bydliště a telefon zástupce: 
 
 

1. Předchozí podněty adresované ochránci: 

 

2. Diskriminace je namítána z důvodu (prosím vyznačte): 

• etnického původu, 

• pohlaví, 
• věku, 
• zdravotního postižení, 

• národnosti, 
• náboženského vyznání, víry či světového názoru, 

• sexuální orientace, 
• jiného (uveďte):  

 

3. K diskriminaci mělo dojít v oblasti (prosím vyznačte): 

• zaměstnání a přístupu k zaměstnání, povolání, služebním poměru,  

• přístupu k podnikání či jiné výdělečné činnosti, 
• odměňování v zaměstnání, 
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• přístupu ke zboží a službám (např., v obchodě, restauraci apod.), 

• bydlení (např. při sjednávání nájemní smlouvy, v realitní kanceláři), 

• v přístupu ke zdravotní péči a jejímu poskytování (např. v nemocnici, u lékaře, 
zubaře apod.), 

• výkonu veřejné správy (např. na úřadě, ve škole apod.), 

• v jiné oblasti (uveďte):  
 

4. Diskriminace se měl dopustit: 

(Uveďte celý název, adresu popř. telefon toho, jenž se měl dopustit diskriminačního 
jednání, tj. např. název firmy popř. jméno osoby) 
 

5. Stručné vylíčení podstatných okolností věci: 

 
6. Byly již pro nápravu výše uvedené situace provedeny nějaké kroky (např. 

událost byla nahlášena na úřadě, policii, podaná žaloba k soudu apod.): 

 
7. Čeho chcete podáním veřejnému ochránci práv dosáhnout? 

 
8. Můžete předložit nějaké důkazy prokazující, že došlo k diskriminaci (např. 

různé listiny, audio či video nahrávky, svědectví dalších osob apod.)?: 

 
9. Jiné: 

 

V Brně dne  
 

  
(podpis stěžovatele) 

 
 

(Jméno a příjmení právníka/podpis) 
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Příloha 4  Příklad pomoci ombudsmanem 

 
Podnět sp. zn.: 3209/2005/VOP/PKD 
„Porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace při přijímání do 
zaměstnání je závažným pochybením, za které by měly úřady práce sankcionovat 
kontrolovaný subjekt uložením pokuty. 
Na ochránce se obrátil pan P. V. se stížností na postup Úřadu práce Brno-město při 
provádění kontroly u subjektu (působícího v oblasti sdělovacích prostředků), u kterého 
se stěžovatel ucházel o zaměstnání. Na základě inzerátu zveřejněného v denním tisku se 
stěžovatel přihlásil do výběrového řízení na místo reportéra, přičemž splňoval veškeré 
požadavky uvedené v inzerátu. Přesto od společnosti obdržel sdělení, že nebyl zařazen 
do užšího kola výběru. Měl zato, že důvodem pro nezařazení do užšího kola nemohla být 
jiná skutečnost než jeho věk, neboť v nabídce práce uveřejněné též na internetových 
stránkách bylo uvedeno, že „práce je nabízena v kolektivu mladých lidí“, což stěžovatel 
považoval za skrytý požadavek na nižší věk uchazečů. 
Úřad práce provedl u příslušné spolčenosti kontrolu a shledal porušení zákazu 
diskriminace, neboť kontrolovaný subjekt uveřejnil v denním tisku inzerát s nabídkou 
zaměstnání, jehož obsahem byla mj. i podmínka věku do 30 let. Úřad práce uložil 
kontrolované osobě povinnost odstranit zjištěné nedostatky a podat o tom písemnou 
zprávu. 
Ochránce přesto shledal v postupu úřadu pochybení. Zejména úřadu vytkl, že 
nepřistoupil k uložení pokuty za spáchání správního deliktu. Opatření uložené úřadem 
podle ochránce sice působí do budoucna, avšak inzerát obsahující jasně diskriminující 
znak (věk) byl v minulosti otištěn již dvakrát. Jeho znění tak mohlo odradit větší počet 
potencionálních uchazečů o zaměstnání, kteří byli kontrolovanou osobou 
diskriminováni na základě věku. Uložení pokuty za toto závažné porušování zákona o 
zaměstnanosti by podle ochránce působilo preventivně nejen vůči kontrolované osobě, 
ale i vůči ostatním subjektům nabízejícím zaměstnání. Sankci však již nebylo možné 
uložit, a to s ohledem na prekluzivní lhůty stanovené pro zánik odpovědnosti za správní 
delikt. Ochránce proto úřad požádal, aby do budoucna postupoval k obdobným 
případům více restriktivně.“ 
(Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2007: 78)  
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Příloha 5  Dotazník rozeslaný mezi úřady práce    

 
 
 
 

Dotazník mezi úřady práce 
 
 

DISKRIMINACE STARŠÍCH OSOB 
PŘI HLEDÁNÍ SI PRÁCE 

 
 
 
 

Dotazníkové šetření k diplomové práci 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Bc. Marcela Chlapcová 
Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd 
Veřejná a sociální politika 

 
 
 

2010 
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1. Jaké jsou podle Vás nejčastější formy diskriminace při přijímaní osob do 
zaměstnání? 
 
 
 
2. Souhlasíte s tvrzením, že v současné době mají lidé starší 50 let problém 
s pracovním uplatněním? Jakou roli při zaměstnávání starších osob hrají 
předsudky? 
 
 
 
3. Jaké jsou podle Vás přednosti starších osob z hlediska jejich uplatnění na 
trhu práce? 
 
 
 
 
4. Jaké jsou podle Vás nedostatky starších osob z hlediska jejich uplatnění 
na trhu práce? 
 
 
 
 
5. Objevily se  již na Vašem úřadě oficiální stížnosti z důvodu věkové 
diskriminace straších osob v přístupu k zaměstnání? Pokud ano, v jakých 
letech se objevily, kolik jich bylo a bylo v daných případech Vámi zjištěno 
pochybení zaměstnavatele? 
 
 
 
 
6. Kolik Váš úřad provedl v jednotlivých posledních pěti letech vlastních 
kontrol zaměstnavatelů z důvodů možné diskriminace starších osob při 
přijímaní do zaměstnaní (dodržování právních předpisů o zaměstnanosti) ? 
 
 
 
 
 
 
DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ. 
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Příloha 6  Dotazník mezi registrovanými nezaměstnanými úřadu práce Teplice    
 
 
 

Dotazník mezi nezaměstnanými 
 
 

DISKRIMINACE STARŠÍCH OSOB 
PŘI HLEDÁNÍ SI PRÁCE 

 
 
 
 

Dotazníkové šetření k diplomové práci 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Bc. Marcela Chlapcová 
Univerzita Karlova 

Fakulta sociálních věd 
Veřejná a sociální politika 

 
 
 

2010 
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1. Setkal/a jste se někdy osobně s diskriminací z důvodu vyššího věku při hledání si 

práce?    (pouze 1 odpověď) 

A) ANO – v pracovní inzerci 

B) ANO - při pohovoru  

C) ANO – v pracovní inzerci i pohovoru  

D) NE  → Pokud jste se nesetkal/a: pokračujte na otázku č.4 

 
2. Kolikrát jste se osobně setkal/a při hledání práce s věkovou diskriminací? (1 

odpověď) 

A) jednou 

B) dvakrát 

C) třikrát 

D) čtyřikrát a více 

 
3. Podal/a jste oficiální stížnost, že jste byl/a diskriminován/a z důvodu vyššího 

věku?  

A) ANO  - Vypište komu jste stížnost podal/a: 

………………………………………………. 

B) NE - Vypište stručně důvod, proč jste si nestěžoval/a: 

…………………………………… 

 

4.  Které z následujících myšlenek by ovlivnily Vaše rozhodnutí, zda oficiálně 

nahlásit či nenahlásit  setkání se s věkovou diskriminací při hledání práce? (více 

odpovědí) 

A) nevím, jaká jsou má zákonná 

práva 

B) mám na to ze zákona právo 

C) nevím (nejsem si jistý/á), kam to 

nahlásit 

D) vím, kam to nahlásit 

E) nevěřím, že by to mělo smysl 

F) věřím, že bych mohl/a uspět 

G) finanční náročnost 

H) není to (nemusí to být) finančně 

nákladné 

I) strach ze zaměstnavatele 

K) nemám strach, že by mi to uškodilo  



L) jiné – vypište:………………………………………………………………. 

 
5. Které instituci jako první by bylo podle Vás správné nahlásit setkání se 

s věkovou diskriminací při hledání práce? (pouze 1 odpověď) 

Vypište:…………………………………………… 

 
6. Na koho byste se mohl/a dle Vás oficiálně se stížností obrátit v případě, že 

setkáte v pracovní inzerci s věkovou diskriminací? (možnost více odpovědí) 

A) úřad práce 

B) policie 

C) okresní soud 

D) krajský soud 

E) Ústavní soud 

F) ombudsman (veřejný ochránce práv) 

G) nestátní nezisková organizace 

H) Inspektorát práce 

I) jiné – vypište: ……………………….. 

 
7. Který z následujících oficiálních způsobů řešení byste si vybral/a, pokud byste se 

setkal/a s věkovou diskriminací při pracovním pohovoru? (možnost více odpovědí) 

A) vyjednávání (přímo se zaměstnavatelem) 

B) mediací (se zaměstnavatelem za pomoci prostředníka) 

C) úřad práce 

D) policie 

E) okresní soud 

F) krajský soud 

G) Ústavní soud 

H) ombudsman (veřejný ochránce práv) 

I) nestátní nezisková organizace 

J) Inspektorát práce 

I) jiné – vypište:……………………………………………………… 

 
8. Po kolikáté jste již veden/a na úřadu práce? Vypište: …………  

10. Kolik měsíců jste v současné době již veden/a na úřadu práce? 

Vypište:................. 
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11. Pohlaví: Vypište:….................. (muž - žena) 

12. Věk: Vypište: ……………. 

13. Znalost cizích jazyků: Vypište:……………………………………………  

14. Znalost práce s počítačem:   ANO – NE    (nehodící se škrtněte) 

15. Nejvyšší dosažené vzdělání 

A) základní, bez vzdělání 

B) vyučen/a, střední bez maturity 

C) střední s maturitou  

D) vysokoškolské 

 
DĚKUJI ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 
 


