
Resumé 

 

Moje diplomová práce se věnuje tématu rovného zacházení a zákazu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích. Pracovní oblast je jednou z těch, kde lze dopady 

diskriminačního jednání pociťovat nejsilněji, neboť takové jednání upírá člověku možnost 

svobodně se rozhodovat o svém pracovním uplatnění, které má zásadní význam při 

seberealizaci každého jednotlivce. Aktuálnost tématu práce je v kontextu České republiky 

dána potřebou, osvojit si nové instituty a nástroje, které přináší transpozice 

antidiskriminačního práva EU do českého právního řádu. Nezbytným předpokladem pro 

efektivní fungování nové legislativy je i dostatečná informovanost veřejnosti o jejím obsahu a 

možnostech, které přináší. Cílem mé práce je tedy především nastínit postupné proměny 

chápání zásady rovného zacházení v evropském prostředí a popsat vývoj antidiskriminačního 

práva EU a jeho jednotlivých institutů. Práce má také seznámit s bohatou judikaturou ESD 

interpretující význam jednotlivých ustanovení primárního i sekundárního práva EU.  

První kapitola se kromě vymezení vlastních pojmů rovnosti a diskriminace věnuje i 

rozlišení dvou hlavních přístupů k rovnosti: rovnosti formální a rovnosti materiální. Dále se 

zaměřuji na obsah souvisejících konceptů rovnosti příležitostí a rovnosti výsledků. Ve zbylé 

části kapitoly jsou popsány základní formy diskriminace obsažené v právu EU: diskriminace 

přímá a nepřímá.  

Druhá kapitola nabízí širší pohled na evropské souvislosti zákazu diskriminace, když 

seznamuje s relevantními dokumenty přijatými na půdě Rady Evropy i judikaturou 

Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti.  

Třetí kapitola se zabývá vlastním antidiskriminačním právem EU. Základy přijaté 

legislativy je nutné hledat v ustanoveních primárního práva, které po dlouhou dobu 

poskytovalo orgánům Unie pravomoci pouze ve vztahu k zajištění zásady rovného zacházení 

pro muže a ženy. Až po přijetí Amsterodamské smlouvy v roce 1997 došlo k rozšíření počtu 

diskriminačních důvodů z jednoho na současných šest. Navazující část přibližuje jednotlivé 

směrnice upravující zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovním prostředí. 

Samostatné podkapitoly se věnují právním prostředkům ochrany proti diskriminaci i koncepci 

pozitivních opatření. 

Poslední kapitola analyzuje problematiku tří vybraných diskriminačních důvodů: 

pohlaví, věku a náboženského vyznání. Hlavním přínosem této části je seznámení s rozsáhlou 

judikaturou ESD a v případě náboženského vyznání i s rozhodnutími ESLP. Zároveň se 



snažím identifikovat hlavní obtíže, které před soudními institucemi stojí při aplikaci 

jednotlivých ustanovení antidiskriminačního práva. 

Uvedená diplomová práce ukazuje, jakým způsobem se měnil přístup k zásadě 

rovného zacházení v právu EU. Na počátku stálo zakotvení zásady stejné odměny za práci 

stejné hodnoty, která měla sloužit jako nástroj k dosažení lepšího fungování vnitřního trhu. 

Postupně získává rovnost mezi muži a ženami postavení významného sociálního cíle a 

v současnosti je považována za základní hodnotu, na níž je EU postavena. Přehled judikatury 

ESD dokládá postupné pronikání prvků materiální rovnosti do práva EU. Právě činnost ESD 

tak zásadní měrou přispívá ke konstituování unikátního unijního konceptu rovných příležitostí 

ve sledované oblasti zaměstnání a povolání. Z uvedeného textu však vyplývá také klíčová role 

jednotlivých členských států, jejich orgánů i soudních institucí, při zajištění skutečné rovnosti 

příležitostí v reálném životě. 


