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SHRNUTÍ 

Diskriminace v pracovněprávních vztazích se zaměřením na sexuální 

obtěţování 
 

Tato disertační práce se zabývá problematikou diskriminace 

v pracovněprávních vztazích se zaměřením na sexuální  obtěţování .  

Jejím hlavním cílem je poskytnutí  přehledu právní úpravy problematiky 

zákazu diskriminace, resp. problematiky sexuálního obtěţování  a  

moţnosti  ochrany před jeho projevy.  Tato práce současně podává 

základní přehled vývoje právní úpravy zákazu diskriminace z  důvodu 

pohlaví,  resp. také vývoje právní úpravy samotného insti tutu sexuálního 

obtěţování .  Nadto  je  v této  práci  poskytnut také detailní  výklad týkající  

se úpravy zákazu diskriminace v  oblasti  mezinárodního práva a práva 

EU, který je doplněn konkrétní  právní analýzou právní úpravy 

sexuálního obtěţování ve Spolkové republice Německo a Spojených 

státech amerických.  

Předmětná disertační práce je rozdělena do deseti  kapitol .  První  

kapitola se zaměřuje na vymezení základních pojmů pouţívaných 

v oblasti  diskriminace, a to konkrétně pojmů jako je přímá a nepřímá 

diskriminace, zásada rovného zacházení,  pozit i vní opatření atd.  Přičemţ 

tato část  je zakončena vymezením pojmu obtěţování a sexuální  

obtěţování .  

Druhá část  je věnována právní  analýze vývoje právní úpravy 

problematiky diskriminace v  mezinárodních dokumentech, přičemţ 

hlavní důraz je kladen nejen na pos kytnutí  informace o základní úpravě 

zákazu diskriminace ale i  poskytnutí  informace o postupném vývoji  

v této oblasti  a formování organizací  zaloţených k  boji  proti  projevům 

diskriminace.  

Následující  třet í  část  navazuje na předchozí výklad a zabývá se 

poskytnutím komplexních informací o  právní úpravě v  oblast i  práva EU 

týkající  se problematiky diskriminace. Opět i  v  této části  je věnována 

pozornost  také organizacím, které na poli  diskriminace působí .  
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Čtvrtá část  je v  návaznosti  na poskytnutý přehled právní úpravy 

problematiky diskriminace v  právu EU věnována právnímu rozboru 

nejdůleţitějších rozhodnutí  Soudního dvora EU, která byla dosud 

přijata a která měla a mají  vliv na vývoj platné právní úpravy a 

výkladové praxe týkající  se problematiky rovného zacházen í .  

V páté části  je poskytnuta podrobná právní analýza vývoje právní  

úpravy problematiky diskriminace v  českém právním řádu.  Na základě 

této analýzy je současně poskytnut  přehled nejvýraznějších změn 

v pojetí  problematiky diskriminace a sexuálního obtěţován í.  Je zde 

zachycen vývoj od roztříštěné právní úpravy diskriminace nacházející  

se v mnoha různých zákonech aţ po okamţik, kdy dochází k  přijet í  

samostatného a jednotného zákona, který upravuje problematiku 

diskriminace, a  to antidiskriminačního zákona.  

V šesté části  je poté obsaţen základní přehled v  oblasti  ochrany 

před diskriminací,  který je rozčleněn do dvou základních oblastí ,  a to  

nejprve na oblast  moţností  obrany před diskriminací v  obecné rovině a 

poté na oblast  analýzy konkrétních právních prostředk ů ochrany před 

diskriminací,  které mají  oběti  diskriminace k  dispozici .  

Sedmá část  této práce je věnována analýze nejdůleţitějších 

rozhodnutí  českých soudů v  oblasti  boje proti  diskriminaci,  včetně 

problematiky sexuálního obtěţování.  V  rámci této části  jsou popsány 

jak případy reálné,  t j .  jej ichţ okolnosti  nastaly zcela nezávisle na vůl i  

jej ich účastníků, tak i  případy tzv. si tuačního testingu, kdy se jednalo o 

případy, jej ichţ základ byl zčásti  připraven organizacemi bojujícími 

proti  diskriminaci s  cílem, odhali t  diskriminační praktiky.  

Osmá část  této práce se zabývá právní analýzou pojmu sexuálního 

obtěţování  a  jeho vztahu k  problematice diskriminace. Nejprve 

vymezuje v obecné rovině problematiku sexuálního obtěţování a  

následně se zabývá jeho projevy,  mís ty výskytu, původci i  jeho oběťmi.  

Tato kapitola poskytuje ucelený popis všech prvků tvořících sexuální  

obtěţování .  
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Následující  devátá část  práce poté navazuje poskytnutím 

informace o právním pojetí  sexuálního obtěţování ve Spolkové 

republice Německo. Tato  kapitola obsahuje nejen detailní  popis vývoje 

právní úpravy v  této  oblasti ,  ale také obsahuje informace o základním 

přístupu v  otázce boje proti  diskriminaci  jak ze strany zaměstnavatelů,  

tak ze st rany rozhodovací  praxe příslušných soudů.  

Desátá část  posk ytuje pro srovnání informace týkající  se právního 

pojetí  sexuálního obtěţování ve Spojených státech amerických. Na 

tomto místě je  opět vedle detailního popisu právní  úpravy zdůrazněna 

odlišnost  tohoto právního systému i  jeho přístupu k  problematice 

diskrim inace, resp.  sexuálního obtěţování.  Je zde zdůrazněn také 

ekonomický aspekt  boje proti  sexuálnímu obtěţování a je zde 

zdůrazněna nezbytnost  osvěty a spolupráce s  veřejností .  

Závěr této práce je  věnován souhrnu poznatků, které byly získány 

na základě detailního zmapování problematiky sexuálního obtěţování,  a  

to i  v souvislosti  s  právní úpravou problematiky diskriminace ve všech 

shora uvedených oblastech, t j .  v  právu EU, právu Spolkové republiky 

Německo a právu Spojených států amerických.  Z  uvedené právní  

ana lýzy vyplývá nejen důleţitost  problematiky sexuálního obtěţování 

ve společnosti ,  ale  také nezbytnost  jej ího řešení,  resp.  zamezení  

projevů sexuálního obtěţování ve společnosti  a poskytnutí  účinné 

ochrany jeho obětem. Současně je zřejmé,  ţe zvláštní  úlohu v edle 

potřeby kvali tní  právní úpravy v  oblasti  diskriminace, bude hrát  

zejména osvěta a otevřená diskuze a informovanost veřejnost i .  


