
Závěr 

Tato práce se pokusila podat možný pohled na komparaci antidiskriminační 

normotvorby ve Spojených státech Amerických a normotvorby upravující tuto oblast na poli 

národního zákonodárství České republiky s přihlédnutím k jejímu členství v Evropské Unii. Je 

však třeba zmínit, že oba právní řády jsou do jisté míry neporovnatelné již z důvodu odlišných 

právních kultur, kontinentální a anglo-americké, přesto zde existují to značné míry podobná 

ustanovení, která se tato práce pokusila nastínit. 

Na rozdíl od České republiky, kde je v současné době snaha upravit téměř celou oblast 

zákazu diskriminace jedním zákonem je tato oblast ve Spojených státech regulována několika 

zákony, kde každý pokrývá pouze specifickou oblast, jak již bylo zmíněno výše. Faktické 

vysvětlení tohoto stavu není složité, ve Spojených státech bylo antidiskriminační 

zákonodárství přirozenou součástí dlouhodobého vývoje společnosti a reagovalo na její 

potřeby spojené s rozvojem obchodu a nástupu nových myšlenkových proudů v oblasti 

chápání rovnosti, zvláště pak rovnosti spojené s barvou pleti. Na úrovni našeho právního řádu, 

byl tento vývoj omezen v podstatě jen na dvě dekády, kdy byla přijata celá řada zákonů, které 

však upravovaly zákaz diskriminace pouze ve specifických oblastech. Z tohoto postupu 

zákonodárce tak vzešla poměrně roztříštěná, i když funkční právní úprava. Vývoj na tomto 

poli byl však pod vlivem směrnic Evropské Unie, ovlivněn v podobě přijetí zákona o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon), 

který tuto oblast upravil v podstatě komplexně. 

Dalším cílem této práce bylo nastínit i právní úpravu na tomto poli v USA obzvláště 

pak ve vztahu k pracovnímu právu a objasnit některé koncepty americké právní jurisprudence 

na tuto prudce se rozvíjející oblast práva. Může se totiž jednat o poměrně zajímavý zdroj 

inspirace pro v České republice se rozvíjející se oblast práva s prognózou značného rozvoje 

v následujících letech. V závěru je třeba zmínit v mnoha ohledech propracovanější a v praxi 

velmi často používanou legislativu této oblasti v USA, s jednou velkou výjimkou oproti 

českému Antidiskriminačnímu zákonu, v podobě neposkytnutí přímé ochrany proti 

diskriminaci na základě sexuální orientace.  

 Celé toto téma by si zajisté zasloužilo hlubšího zkoumání, které by ovšem svým 

rozsahem dosti značně přesáhlo rozumný rozsah této práce.  


