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Úvod 

 

Diskriminace, jakoţto svévolné a zakázané rozlišování osob, představuje 

závaţný celospolečenský jev, který negativně zasahuje hodnoty rovnosti a lidské 

důstojnosti tvořící předpoklady existence demokratických pluralitních společností. 

Pracovní oblast je jednou z těch, kde lze dopady diskriminačního jednání pociťovat 

nejsilněji. Diskriminace upírá člověku moţnost svobodně se rozhodovat o svém 

pracovním uplatnění, které má zásadní význam při seberealizaci kaţdého jednotlivce a 

zabraňuje tak plnému vyuţití potenciálu jeho osobnosti. Odepření přístupu k zaměstnání 

tak nepřináší pouze sociální důsledky, ale má rovněţ svůj morální rozměr. Odstranění 

samotných příčin diskriminace hluboko zakořeněných ve strukturách společnosti si 

vyţaduje dlouhodobé úsilí, při němţ právo jako takové můţe sehrát pouze dílčí roli. 

Přesto je však kvalita a účinnost právních předpisů nezbytným předpokladem pro 

skutečné zajištění principu rovného zacházení v kaţdodenním ţivotě.  

Na rozdíl od států západní Evropy, kde mohl bez náhlých zlomů probíhat 

postupný rozvoj občanské společnosti, byla v Československu během 40 let fungování 

socialistického systému otevřená diskuze o důleţitých společenských tématech v 

podstatě umlčena. Po roce 1989 prošel český stát bouřlivým procesem změn 

dotýkajících se takřka všech oblastí veřejného ţivota. Sloţitost institucionální a 

ekonomické transformace však posunula priority tohoto procesu poněkud stranou od 

problémů spojených se sociálními nerovnostmi a diskriminací, které zůstávaly dlouhou 

dobu opomíjeny. Situace se začala měnit aţ v souvislosti s plánovaným vstupem České 

republiky do Evropské unie (dále jen EU). V rámci přípravy na přijetí docházelo 

k postupné harmonizaci našeho právního řádu s poţadavky vyplývajícími z předpisů 

komunitárního práva. Do českého prostředí tak byly převzaty rovněţ ustanovení 

antidiskriminačního práva EU, jehoţ převáţná část se soustřeďuje na zajištění rovného 

zacházení v zaměstnání a povolání. K původní zásadě rovného zacházení pro muţe a 

ţeny připojilo právo EU na konci minulého století i zákazy diskriminace na základě 

rasy a etnického původu, věku, náboţenského vyznání a víry, zdravotního postiţení a 

sexuální orientace.  

Samozřejmě, ţe náhlý vpád antidiskriminační legislativy, jeţ se utvářela za 

odlišných historických, kulturních a společenských okolností, do českého práva, 
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nezůstal bez obtíţí. Bude jistě vyţadovat delší čas, neţ si odpovědné orgány a zejména 

soudy osvojí pouţití nových právních institutů. Předpokladem efektivního fungování je 

však také vysoká míra informovanosti veřejnosti o obsahu a účelu přijatých předpisů. 

Bohuţel diskuze o antidiskriminační úpravě dle mého názoru padla za oběť širším 

sporům o podstatě evropské integrace a jejího směřování. Místo věcného přístupu byla 

řada otázek ideologizována a některá dílčí a nejvíce kontroverzní témata byla účelově 

vytrţena z kontextu. Černobílé vidění způsobilo, ţe antidiskriminační legislativa byla 

buď nadšeně vyzdvihována, aniţ by byla věnována pozornost otázkám spojeným s její 

aplikací a z druhé strany zcela zatracována jako zvnějšku vnucený nepotřebný výmysl, 

který nadměrně zasahuje do individuálních práv osob, především práva na smluvní 

svobodu. Ideologické spory lze nejlépe ilustrovat na trnité cestě schvalování českého 

antidiskriminačního zákona
1
, který nakonec po přehlasování veta prezidenta republiky 

vstoupil v platnost v roce 2009.  

Má-li být absence veřejné diskuze a nedostatek informací napraven, musí se 

pozornost obrátit znovu k samotnému zdroji, tedy k právu EU. Proto hlavním cílem mé 

práce bude poskytnout přehled o antidiskriminačním právu EU, aby bylo moţné 

odpovědět na otázky, jakým vývojovým procesem prošlo a kam směřuje, jaké vnější 

okolnosti jej utvářely, kterým obtíţím při praktickém provádění čelí, kde leţí jeho 

případné limity a zároveň nastínit aktuální problémy, jejichţ řešení stojí před právem 

EU v nejbliţší budoucnosti. Při tomto úkolu se ovšem nelze zaměřit pouze na samotné 

normy primárního a sekundárního práva EU, ale klíčový význam musí být věnován také 

judikatuře Soudního dvora EU (dále jen „ESD“), která interpretuje význam jednotlivých 

ustanovení a často progresivně rozvíjí jejich chápání a činí tak vlastní obsah ustanovení 

lépe uchopitelným. Přínos své práce tedy spatřuji i v seznámení s rozsáhlou judikaturou 

ESD, přičemţ rozbor jednotlivých případů by měl slouţit k identifikaci obecnějších 

témat spojených s antidiskriminačním právem EU.  

Stejně jako jakýkoli jiný systém se ani právo EU nevyvíjelo ve vzduchoprázdnu. 

Bylo by jistě moţné zmínit řadu mezinárodních smluv, přijatých především na úrovni 

OSN, které významnou měrou přispěly k rozvinutí zásady nediskriminace v celosvě-

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

změně některých zákonů. 
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tovém měřítku. Z tohoto pohledu si zaslouţí zvláštní pozornost zejména Úmluva o 

odstranění všech forem rasové diskriminace a Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace ţen, které se svým důrazem na pozitivní povinnosti států při prosazování 

materiální rovnosti poněkud vymykají z okruhu ostatních dokumentů mezinárodního 

práva. Z hlediska pracovní problematiky pak jistě mimořádně důleţitou roli sehrává 

činnost Mezinárodní organizace práce. Já bych se ovšem chtěl ve své práci primárně 

zaměřit na evropský kontext, a proto se kromě práva EU věnuji také hlavním Úmluvám 

přijatým na půdě Rady Evropy. Přestoţe nejvýznamnější z jejích dokumentů, Evropská 

úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, představuje klasickou lidsko-

právní smlouvu, která není tak úzce spojena s pracovním právem, má nezastupitelný 

význam ve formování zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace v evropském 

prostředí.  

První kapitola obsahuje vymezení klíčových pojmů rovnosti a diskriminace. 

Pozornost směřuji především k rozlišení dvou základních přístupů k rovnosti, 

formálnímu a materiálnímu. Tyto přístupy výrazně ovlivňují názory na vlastní pojetí 

zásady rovného zacházení a jejich vzájemné působení bude rozebráno i na dalších 

místech mé práce. Následně seznamuji také s koncepty přímé a nepřímé diskriminace, 

které ačkoliv nejsou ryze evropské, našly své největší uplatnění právě 

v antidiskriminační legislativě EU.  

Druhá kapitola se věnuje zakotvení zásady rovného zacházení a zákazu 

diskriminace v dokumentech Rady Evropy. Představuji také relevantní judikaturu 

Evropského soudu pro lidská práva přispívající významně k jednotnému pojetí 

obecného zákazu diskriminace napříč evropskými státy.  

Třetí část je zaměřena na vlastní antidiskriminační právo EU, přičemţ přehled 

sekundárního práva se omezuje pouze na předpisy váţící se přímo k zásadě rovného 

zacházení v zaměstnání a povolání. Samostatné podkapitoly přibliţují právní prostředky 

ochrany před diskriminací nebo koncept pozitivních opatření.  

Poslední kapitola nastiňuje problematiku vybraných diskriminačních důvodů 

s rozborem a analýzou jednotlivých soudních rozhodnutí ESD. Vzhledem k rozsahu 

práce jsem se rozhodl zaměřit na tři diskriminační důvody, coţ mi umoţní detailnější 

pohled na otázky s nimi spojené. Nemůţe chybět oblast rovného zacházení pro muţe a 

ţeny, v níţ se díky jejímu dominantnímu postavení, vyvinula řada institutů, které pak 
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byly později rozšířeny i na ostatní diskriminační důvody. Dále jsem vybral kriterium 

věku, které způsobuje nemalé obtíţe v souvislosti s jeho tradičním vyuţitím jako 

organizačního nástroje sociální politiky ve většině členských států. Na závěr se věnuji 

v současnosti velmi citlivému tématu náboţenského vyznání a víry, kde vzhledem 

k dosud neexistující judikatuře ESD, hledám inspiraci k řešení moţných konfliktů opět 

v činnosti Evropského soudu pro lidská práva.       

 

Text diplomové práce je aktuální k právnímu stavu 1. července 2011.  
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1. Vymezení základních pojmů 
 

1.1. Rovnost 

 

Pro rozvinutí konceptu rovnosti v evropském civilizačním prostoru mají stěţejní 

význam úvahy řeckého filozofa Aristotela. Ten ve svém díle Etika Nikomachova 

postuluje rovnost jako předpoklad pro dosaţení spravedlnosti. Aristotelův princip 

„stejnému stejně― vychází z tvrzení, ţe má-li být spravedlnost zachována, pak není 

moţné zacházet rozdílně s lidmi, kteří jsou si rovni ve všech ohledech relevantních pro 

dané zacházení.
2
 Rovnost v tomto pojetí je třeba chápat jako kategorii relativní, vţdy 

vztaţenou k určitému konkrétnímu hledisku. Rovnost je tedy nutně rovností v něčem, 

v určitém segmentu či určité problematice, poměřována vţdy ve vztahu k nějakému 

dobru či břemenu v rámci společnosti.
3
 Absolutní rovnost jako identičnost 

posuzovaných objektů je příznačná pro abstraktní obory (například rovnost 

v matematice), zatímco při posuzování dvou osob, jeţ se nevyhnutelně budou v mnoha 

jednotlivých aspektech od sebe odlišovat, pracujeme spíše s kategoriemi obdobnosti či 

srovnatelnosti. 

Hledání rovnosti nutně vyţaduje činit rozhodnutí, které z těchto odlišností mají 

být v daném případě vzaty do úvahy a jakou váhu jim přisuzovat. Vnímání stejného 

není statickou veličinou, podléhá historickým změnám a vţdy je odrazem kulturního, 

sociálního a politického stupně vývoje společnosti. Starověká společnost, v níţ se úvahy 

o pojmu rovnosti zrodily, byla společností silně hierarchizovanou. Charakteristickými 

rysy bylo podřízené postavení ţen oproti muţům vycházející z patriarchálního 

uspořádání rodiny, které neumoţňovalo ţenám účastnit se veřejného ţivota. Otroci pak 

byli právem označeni za pouhé věci, jeţ mohou být předmětem vlastnictví. Rovněţ 

středověký svět byl organizován v pyramidální struktuře, která rozlišovala postavení 

jedinců podle stavovské příslušnosti, s privilegovanými skupinami šlechty a 

duchovenstva a poddanskou vrstvou v postavení nevolníků.  

                                                           
2 

 Srov. ARISTOTELÉS. Etika Nikomachova. 2. rozš. vydání. Praha : P. Rezek, 1996. s. 124 a násl.  

3
  BOBEK, Michal. Rovnost jako právní problém. In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk 

(eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 7.    



6 
 

Moderní pojetí rovnosti, jak ji chápeme dnes, se rodí aţ v období osvícenství 

pod vlivem přirozenoprávních teorií. Anglický filozof John Locke k rovnosti 

poznamenává: „ … musíme uvážit, v jakém stavu jsou všichni lidé od přirozenosti. (…) 

Je to také stav rovnosti, v němž všechna moc a pravomoc je vzájemná, aniž jeden má 

více než druhý. Není nic zřejmější, než že tvorové téhož druhu a téhož stupně, bez 

rozdílu stvoření ke všem týmž výhodám přírody a užívání týchž schopností, mají být také 

mezi sebou rovni, bez podřízení nebo porobení, …“.
4
 I francouzští osvícenci Voltaire a 

Jean-Jacques Rousseau se ve svých úvahách o ideálním uspořádání společnosti věnují 

myšlence přirozené rovnosti lidí.  

Pod vlivem osvícenské filozofie se vyjádření rovnosti lidí objevuje i v prvních 

politických dokumentech. Americká Deklarace nezávislosti přijatá roku 1776 ve svém 

úvodu obsahuje: 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. Obdobné ustanovení nalezneme 

i v textu Prohlášení práv člověka a občana, jeţ se později stalo součástí francouzské 

Ústavy. Zmíněné dokumenty přinesly inspiraci pro hnutí usilující o odstranění 

absolutistických států v Evropě a jejich znění ovlivnilo formulaci občanských práv 

v nově přijímaných ústavních listinách. 

Na tomto místě je však nutné zdůraznit, ţe řada skupin obyvatel zůstávala nadále 

stranou tohoto vývoje. Myšlenky rovnosti obsaţené v Deklaraci nezávislosti nebyly 

vztaţeny na příslušníky původního indiánského obyvatelstva ani na černošské otroky. 

To umoţnilo přetrvávání otrokářského systému rozšířeného především v jiţních 

zemědělských oblastech nově utvořených Spojených států. Také u ostatních dříve 

znevýhodněných skupin bylo prosazování rovnosti spíše pozvolným procesem, který 

musel nutně naráţet na existující stereotypní vnímání ze strany většinové společnosti a 

neochotu privilegovaných skupin obyvatelstva vzdát se svých dosavadních výsad. 

Neplnoprávné postavení ţen bylo udrţováno dlouho po přijetí rovnosti do ústavních 

dokumentů a ospravedlňováno ve jménu racionality teoriemi o biologických 

odlišnostech, které predisponují ţeny pro určité činnosti, zatímco je naopak 

diskvalifikují z uplatnění v politické či vědecké sféře. Popření rovnosti, teoretickým 

                                                           
4
  LOCKE, John. 2. pojednání o vládě. 2. vydání. Praha : Svoboda, 1992. s. 140 a násl.    
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zdůvodňováním nadřazenosti národů a učením o méněcennosti ras a etnik, tragicky 

vyústilo v období 2. světové války v cílenou likvidaci ţidovského a romského 

obyvatelstva v nacistických koncentračních táborech i v páchání zločinů proti lidskosti 

na evropských a asijských válečných frontách. Zkušenosti 2. světové války vedly ke 

snaze o prosazení univerzálně platného principu rovnosti lidí, jehoţ pozitivní vyjádření 

nalezneme v článku 1 Všeobecné deklarace lidských práv.
5
  

Máme-li se zabývat rovností v současném právním kontextu a jejím odrazem 

v antidiskriminační legislativě, musíme rozlišit dva základní přístupy k rovnosti: 

rovnost formální a rovnost materiální. Za přínosné povaţuji rovněţ, zmínit se o 

konceptech rovnosti příleţitostí a rovnosti výsledků, které jsou obvykle chápany jako 

specifické typy materiální rovnosti. 

 

1.1.1. Formální rovnost 

 

Rovnost ve formálním smyslu má základ v rovnosti Aristotelově, pro něhoţ 

naplnění spravedlnosti vyţaduje zacházet se stejnými situacemi shodně. Formální 

rovnost je často spojena s rovností před zákonem. Zákonná norma dopadá na všechny 

osoby stejným způsobem, aniţ by bral zákonodárce do úvahy jejich specifické 

vlastnosti nebo jejich sociální postavení. Formální rovnost tedy usiluje o rovnost de iure 

oproti materiálnímu přístupu (viz níţe), který se zajímá primárně o faktické postavení 

jedinců.
6
 

Jak ukazuje výše popsaný historický exkurz, naplnění poţadavku formální 

rovnosti vyţadovalo zrušení všech právních norem, které vylučovaly určité skupiny 

osob z přístupu k právům či veřejným statkům z důvodu předsudečného posuzování 

jejich skupinových charakteristik. V této souvislosti se Evelyn Ellis zmiňuje o prosazení 

tzv. principu zásluh, podle něhoţ by jednotlivci měli být odměňováni podle svých 

zásluh a ne podle stereotypního vnímání skupiny, do níţ patří.
7
 Zákonodárce tak nesmí 

činit rozdíly, které by neměly opodstatnění v legitimním důvodu pro rozlišování. 
                                                           
5
  Článek 1 stanoví: „Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“. 

6
  BOBEK, Michal. Rovnost jako právní problém. In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk 

(eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 11. 

7
  ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1. vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. s. 5. 
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Formální rovnost neznamená, ţe veškeré rozlišování by bylo nutné povaţovat za 

nepřípustné. To by znemoţňovalo jakoukoli regulaci společenských vztahů; nelze 

například očekávat, ţe právní postavení dospělého člověka a dítěte bude zcela stejné. 

Formální rovnost však předpokládá, ţe rozlišování bude zaloţeno na skutečných 

(relevantních) odlišnostech, a nikoli na libovůli. 

Nedostatkem pro vyuţití formální rovnosti v praktickém ţivotě zůstává 

skutečnost, ţe poţadavek konzistentnosti (stejnému stejně) neobsahuje ţádné hodnotové 

hledisko, které by určovalo jaký standard zacházení má být v daném případě zachován. 

Je-li motivem usilování o dosaţení rovného zacházení v některé oblasti zpravidla snaha 

o odstranění stávajících omezení uplatňovaných vůči určité skupině, pak formální 

přístup nedává ţádnou odpověď, zda má zákonodárce dosáhnout rovnosti poskytnutím 

výhody neprivilegované skupině, odejmutím výhody skupině dosud privilegované nebo 

vyrovnáním postavení obou skupin kdesi uprostřed jejich původních pozic. Ve všech 

třech případech zákonodárce dostojí poţadavkům kladeným na něj koncepcí formální 

rovnosti.
8
 Jak uvádí Michal Bobek, jednou z moţností jak čelit tomuto problému, je 

provázání rovnosti s hodnotou lidské důstojnosti. Rovnost tak pozbývá své čistě 

abstraktní povahy. Rovnost zaloţenou na důstojnosti jiţ nelze naplnit pouhým 

vyrovnáním pozic na nejniţší moţné úrovni.
9
 

 Druhé omezení dosahu formální rovnosti je obsaţeno jiţ v povaze porovnávání 

jako takového, které vyţaduje jinou osobu ve srovnatelné situaci (komparátor), s níţ 

mohu své postavení poměřovat. Najít vhodného komparátora můţe být například 

konkrétně v realitě pracovního trhu obtíţným úkolem, jestliţe okruh hledání je vymezen 

příliš úzce, například v důsledku existence genderově nebo etnicky segregovaných 

pracovišť či činností. Tato praxe umoţňuje drţet mzdové ohodnocení za danou práci 

hluboko pod hladinou, která by odpovídala její společenské uţitečnosti. Jestliţe není 

umoţněno porovnávat vzájemně jednotlivá pracoviště, protoţe odlišnost místa práce 

odůvodňuje odlišné zacházení, pak nerovnosti mohou fakticky přetrvávat. 

                                                           
8
  Srov. FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. 1. vydání. Praha : Multikulturní centrum Praha, 

2007. s. 8. nebo BOBEK, Michal. Rovnost jako právní problém. In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; 
KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 14-17.    

9
   BOBEK, Michal. s. 16. 
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Důleţitou otázku k zamyšlení nabízí i sama podstata formální rovnosti 

spočívající v její abstraktnosti, neutralitě vzhledem k sociální realitě. Právní normy 

nevznikají ve vakuu, jsou výsledkem činnosti zákonodárců, jejich úvah o tom, co je 

spravedlivé a jaká regulace je potřeba k dosaţení společenských cílů. Výsledné normy 

tak nutně odráţejí hodnotové soudy zákonodárců ovlivněné i jejich sociálním pozadím. 

Problém můţe nastat například, je-li určitá menšina nedostatečně zastoupena politicky. 

Pak lze předpokládat, ţe specifické postavení této skupiny nebude při tvorbě norem 

bráno na zřetel a poţadavky těchto norem budou vycházet čistě z většinového úhlu 

pohledu. Takový stav bude vytvářet přílišný tlak na asimilaci menšinových skupin, 

které budou muset změnit svoji kulturní odlišnost a přizpůsobit se většinovému úzu. 

V případě trvání na svých kulturních kořenech můţe dojít aţ k sociální stigmatizaci 

skupiny jako nepřizpůsobivé a vytváření nepřekročitelných bariér v přístupu k ţivotním 

pozicím. Přinejmenším pak takové normy budou zachovávat status quo u jiţ existujících 

faktických nerovností. 

Shrneme-li význam formální rovnosti, pak tento koncept svou abstraktní 

povahou nachází uplatnění především pro oblast občanských a politických práv a 

svobod, které mají být zaručeny všem bez rozdílu (např. svoboda slova, svoboda 

shromaţďovací nebo volební právo). V tomto směru sehrálo prosazení rovnosti svou 

zásadní úlohu při formování základů demokratického právního státu. V boji se 

sociálními nerovnostmi však tento přístup zůstává nedostatečný, jelikoţ zde je 

vyţadován aktivní přístup zákonodárce reflektující skutečné příčiny nerovností ve 

společnosti. Proto lze v oblasti sociálních práv sledovat postupný příklon 

k materiálnímu pohledu na rovnost. 

 

1.1.2. Materiální rovnost 

 

Rovnost materiální představuje mladší koncept vznikající v souvislosti 

s rozšiřující se úlohou státu v sociální oblasti a vznikem sociálního zákonodárství. 

Materiální rovnost jiţ neusiluje pouze o rovnost de iure, ale jejím cílem je rovnost 

reálná, která bere v úvahu skutečný dopad, který můţe na první pohled abstraktní 
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nestranné pravidlo na jednotlivce mít.
10

 Oproti formálnímu přístupu zaloţenému spíše 

na obecných úvahách o spravedlnosti, vyţaduje materiální rovnost zaměřit svou 

pozornost na konkrétní situaci znevýhodněných skupin, příčiny jejich znevýhodnění a 

vyhodnocení nejúčinnějších nástrojů pro jeho překonání. Materiální rovnost tak přináší 

především větší prostor pro zákonodárce, který není jiţ omezen nutností přijetí jediné 

nerozlišující normy, ale má moţnost k vytvoření zvláštních právních reţimů, které 

pomáhají překlenout faktické nerovnosti a umoţní rovný přístup k poskytovaným 

statkům pro všechny jedince.  

Ke vztahu formální a materiální rovnosti se vyjádřil i generální advokát Tesauro 

v případu Kalanke projednávaného před ESD: „ ... princip materiální rovnosti doplňuje 

princip formální rovnosti a umožňuje pouze takové odchylky od této zásady, jež jsou 

odůvodněny sledovaným záměrem, tedy zajištěním skutečné rovnosti. Konečný cíl je 

tedy stejný: zajistit rovnost mezi jednotlivci.―
11

 Za moţnou slabinu uvedeného 

konstatování lze označit fakt, ţe vnímání materiální rovnosti jako odchylky by mohlo 

vést k příliš restriktivnímu posuzování jejího pouţití. Jak poznamenává Klaartje 

Wentholt, zatímco u formální rovnosti je rovné zacházení normou a preferenční přístup 

excesem, výjimkou z této normy, pak u materiální rovnosti je preferenční zacházení 

součástí tohoto konceptu, jenţ je nezbytná k jeho prosazení.
12

 

Samotná volba pouţitých nástrojů odvisí od cíle, jehoţ dosaţení zákonodárce 

svou aktivitou sleduje. Odlišný postup bude zvolen, usiluje-li zákonodárce o naplnění 

materiální rovnosti vytvořením rovnosti příleţitostí nebo nastolením rovnosti výsledků.  

 

1.1.3. Rovnost příležitostí 

 

Rovnost příleţitostí vychází z názoru, ţe skutečné rovnosti není moţné 

dosáhnout, pokud lidé startují z různých výchozích pozic. Ţivotní situace kaţdé osoby 

je určena dvěma druhy příčin: okolnostmi, jeţ nejsou ovlivnitelné její vůlí a vlastními 

                                                           
10

  BOBEK, Michal. s. 17. 

11
  Stanovisko generálního advokáta Tesaura ze dne 6. dubna 1995, Eckhard Kalanke v. Freie Hansestadt 

Bremen, Case 450-93, Recueil 1995, s. I-03051. 

12
  WENTHOLT, Klaartje. Formal and Substantive Equal Treatment: the Limitations and the Potencial of 

the Legal Concept of Equality. In LOENEN, Titia, RODRIGUES, Peter R. (ed.). Non-discrimination law : 
comparative perspectives. Hague : Kluwer Law International, 1999. s. 60.  
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rozhodnutími. Cílem rovnosti příleţitostí je dosáhnout stavu, kdy nikdo nebude 

v horším postavení neţ druhý v důsledku okolností nacházejících se mimo jeho 

kontrolu. Rovnost příleţitostí reprezentuje druh redistribuční spravedlnosti, která 

napravuje nerovnosti způsobené těmito okolnostmi, ale ponechává nerovnosti mající 

původ v autonomních volbách jednotlivců.
13

 Jestliţe je jedinci odepřena moţnost 

uplatnit své schopnosti v důsledku sociálního postavení, posiluje tento stav pocit 

vyloučení a vede k moţné eskalaci sociálního napětí ve společnosti. 

 Rovnost příleţitostí představuje ideální stav, k němuţ má směřovat sociální 

politika státu. Praktická realizace naráţí na řadu překáţek plynoucích z omezené 

moţnosti působení právní regulace jako takové, z ekonomické a byrokratické náročnosti 

přijímaných opatření i z rozdílných ideových přístupů politických elit. Zvolené nástroje 

jsou vţdy výsledkem určitých zobecňujících hodnocení postavení příslušníků 

znevýhodněné skupiny jako celku a nemohou dosti dobře odráţet potřeby konkrétních 

osob v konkrétních situacích. K limitům dosahu rovnosti příleţitostí i materiální 

rovnosti jako takové lze rovněţ namítnout, ţe spočívá-li jeden z důvodů faktických 

nerovností ve stereotypním posuzování určité skupiny, pak prosazování preferenčního 

zacházení s touto skupinou můţe její negativní vnímání ze strany většiny spíše 

posilovat.  

 Řada kritiků rovnosti příleţitostí povaţuje tento koncept za příliš málo účinný. 

Vycházejí přitom z tvrzení, ţe některá znevýhodnění nemusejí být při zajišťování rovné 

startovní pozice vůbec rozpoznána nebo jsou povaţována za tradiční či přirozená. 

Zároveň není moţné vést jednoznačnou hranici mezi vnějšími překáţkami a autonomní 

volbou jednotlivců, protoţe existující nerovnosti (např. sociální prostředí, disfunkční 

rodina nebo předsudky okolí) ovlivňují i vlastní rozhodování jednotlivce. Volají tedy po 

efektivnějším přístupu v podobě zajištění rovnosti výsledků. 

 

 

 

 

                                                           
13

  Srov. GOSEPATH, Stefan. Equality. In ZALTA, Edward N. (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/equality/ (navštíveno 5. dubna 2011)  
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1.1.4. Rovnost výsledků 

 

 Rovnost výsledků je zaloţena na myšlence spravedlivějšího rozdělení statků ve 

společnosti. Takové rozdělení vyţaduje, aby zástupcům různých pohlaví, ras nebo 

náboţenství příslušel podíl odpovídající jejich celkovému poměru v pracovní síle nebo 

populaci. Protoţe potenciál členů jednotlivých skupin se v zásadě neliší, nedostatečné 

zastoupení určité skupiny například mezi absolventy vyššího vzdělání nebo v dobře 

placených profesí bude nejspíše důsledkem znevýhodnění a diskriminace.
14

 K dosaţení 

rovnosti tak musí být zavedena pozitivní opatření s cílem zvýšit počet členů dané 

skupiny v příslušné oblasti. Za příklad uvedeného opatření můţe být povaţováno 

nastavení kvót, v jejichţ rámci budou příslušníci znevýhodněné skupiny upřednostňo-

váni před ostatními uchazeči. 

 Problém nastíněného přístupu lze ilustrovat na situaci, ke které došlo ve 

Spojených státech amerických při aplikaci systému kvót na podporu příslušníků 

černošské či hispánské menšiny ve vzdělávacím systému. Dostupná data ukázala, ţe 

prospěch ze zavedených opatření zůstal v rámci dané menšiny disproporčně rozloţen, 

přičemţ nejvíce z nich těţili studenti s vyšších společenských vrstev s nejlepšími 

vstupními podmínkami. Došlo tak paradoxně k upevnění existujících rozdílů v rámci 

sledované skupiny. Další úskalí spočívá v nastavení bodu, ke kterému rovnost výsledků 

vztahujeme. Pokud například zajistíme za pomoci kvót zvýšení podílu vysokoškolsky 

vzdělaných osob u znevýhodněné menšiny, neznamená to zároveň, ţe tito absolventi 

budou následně schopni své vzdělání efektivně uplatnit v další kariéře. Odstraníme 

jednu překáţku, ale znevýhodnění se projeví na dalším stupni.  

 Rovnost výsledků sice přináší okamţitý a snadno měřitelný progres, avšak je 

spojena s řadou rizik a otazníků. Přestoţe stojí myšlenkově na opačném pólu neţ 

formální rovnost, nabízí se zde obdobná kritika, i kdyţ pojatá z druhé strany. Zatímco 

formální rovnost nezohledňuje skutečně existující nerovnosti, rovnost výsledků je 

předpokládá a priori u všech příslušníků dané skupiny, tedy i tam, kde reálně nejsou. 

                                                           
14

  FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. 1. vydání. Praha : Multikulturní centrum Praha, 2007. s. 
11-12.  
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1.1.5. Shrnutí 

 

 Ţádný z představených modelů neposkytuje univerzální lék na nemoci 

společnosti. Jde pouze o teoretická východiska, k jejichţ realizaci v moderních státech 

dochází nikoli v čisté podobě, ale ve vzájemné kombinaci. V oblasti pracovního práva 

nebo obecněji práv sociálních má dle mého názoru nejlepší uplatnění ideál rovnosti 

příleţitostí, kdy kaţdý jednotlivec získává stejnou moţnost dosáhnout na ţivotní pozici 

odpovídající jeho schopnostem a dovednostem. Absolutní uskutečnění tohoto ideálu 

v praxi není moţné, avšak vytváří cíl, k němuţ má činnost zainteresovaných institucí 

směřovat. To ale předpokládá aktivní přístup se zaměřením na konkrétní znevýhodněné 

jedince a volbu individuálně nastavených řešení. Rovnost výsledků lze pouţít spíše ve 

výjimečných případech, kdy znevýhodnění vyţaduje okamţitou nápravu. Za příklad by 

mohla slouţit situace pádu politického reţimu zaloţeného na rasové segregaci. Formální 

rovnost pak poskytuje nezbytnou ochranu před svévolným rozhodováním orgánů 

veřejné moci. 

 

1.2. Diskriminace                 

        

Pojmem diskriminace se v nejobecnějším smyslu rozumí vnímání rozdílnosti a 

rozdílné, diferencované zacházení. V tomto morálně neutrálním významu můţe být 

diskriminace v některých případech nutná k dodrţení zásady spravedlnosti, která nám 

přikazuje nejen zacházet stejně se stejnými případy, ale také odlišně zacházet 

s rozdílnými situacemi. Nahlíţíme-li však na pojem diskriminace z právního pohledu, 

tak jak je vyjádřen ve formulacích zakazujících diskriminaci, pak jím neoznačujeme 

jakékoliv rozlišovaní, ale omezujeme jej pouze na rozlišování na základě právně 

nepřípustných kritérií, která nemají ospravedlnění v ţádném legitimním důvodu. 

Negativní zabarvení pojmu diskriminace je příznačné i pro jeho pouţití v běţném 

hovorovém jazyce.  

Jak jiţ bylo popsáno v části věnované rovnosti, určení které z důvodů pro 

rozlišování jsou povaţovány za nepřijatelné, je dynamické v čase a odvisí od 

společenského a kulturního vývoje. Tak například zásada nediskriminace z důvodu 

sexuální orientace dosáhla svého postupného uznání v evropském prostoru aţ v průběhu 
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posledních několika desetiletí. V jiných částech světa zůstává odlišná sexuální orientace 

nadále tabuizována a v souladu s všeobecným názorem většinové společnosti dokonce 

trestně postihována. Výsledkem společenského přesvědčení i politických úvah bývá 

zákonodárcem formulovaný katalog zapovězených diskriminačních důvodů zakotvený 

v ústavních dokumentech a právních normách daného státu. Výčet těchto zakázaných 

důvodů bývá obvykle pouze demonstrativní a otevřen moţnému soudcovskému 

doplnění.
15

 Obecně lze konstatovat, ţe zakázané důvody zahrnují na jedné straně 

skupinové charakteristiky nezávislé na vůli člověka a na straně druhé ty, které jsou sice 

výsledkem volby dané osoby (náboţenské přesvědčení, politické smýšlení), ale moţnost 

této volby by měla zůstat naprosto svobodná.
16

  

Zákaz diskriminace nepředstavuje nepropustnou bariéru. Rozlišení na základě 

vyjmenovaných kritérií je přípustné, pokud je ospravedlněno legitimním a právem 

aprobovaným cílem, který v konkrétním případě převáţí svým významem nad hodnotou 

nediskriminace. Zákaz diskriminace z důvodu věku tak neznemoţňuje zákonodárci 

zavést minimální věkovou hranici pro přístup dítěte do zaměstnání, protoţe takové 

ustanovení je potřebné pro zajištění práva dítěte na dosaţení vzdělání a na příznivé 

podmínky pro jeho tělesný, duševní a sociální rozvoj. Výjimka ze zákazu diskriminace 

můţe být zákonodárcem připuštěna rovněţ jako pozitivní opatření napravující předchozí 

znevýhodnění určité skupiny osob.
17

   

V antidiskriminační legislativě se postupně vyvinula dichotomie pojmů přímé a 

nepřímé diskriminace. Na vzniku těchto pojmů se rozhodující měrou podílela soudcov-

ská činnost, zejména judikatura ESD. V současnosti je toto rozlišení obecně přijímáno a 

je východiskem pro stanovení kriteria přípustnosti opatření s diskriminačním dopadem. 

 

                                                           
15

  Příkladem právně stanoveného katalogu v českém prostředí může být článek 3 Listiny základních 
práv a svobod, který stanoví: „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 národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení“. 

16
  Srov. KÜHN, Zdeněk. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu. In BOBEK, Michal; 

BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 
40-42. 

17
  Např. podle § 7 odst. 2 českého antidiskirminačního zákona se za diskriminaci nepovažují: „opatření, 

jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob 
vymezené některým z diskriminačních důvodů a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti“. 
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1.2.1. Přímá diskriminace 

 

Přímou diskriminací rozumí právo jednání, kdy se s určitou osobou zachází 

méně příznivě, neţ se zachází s jinou osobou ve srovnatelné situaci na základě 

některého ze zakázaných diskriminačních důvodů. Tato definice vychází z obecného 

chápání pojmu diskriminace, které se rodí jiţ v počátečním období antidiskriminačního 

práva. Přízvisko přímá jí bylo přiřazeno ve snaze o odlišení od mladšího konceptu 

diskriminace nepřímé. Podmínky přípustnosti diskriminačních ustanovení zformuloval 

Evropský soud pro lidská práva v Belgickém jazykovém případu
18

 z roku 1968, kdyţ 

stanovil nutnost existence objektivního a rozumného cíle ospravedlňujícího danou 

regulaci a zároveň poţadavek proporcionality mezi sledovaným cílem a metodami, 

které regulace pouţívá. V rámci antidiskriminační legislativy přijaté na půdě Evropské 

unie se však obdobný obecně platný test neaplikuje. Jednotlivé směrnice upravují 

taxativně rozsah povolených výjimek ze zákazu přímé diskriminace a zmenšují tak 

prostor ponechaný zákonodárci pro vlastní uváţení. Šíře těchto přípustných výjimek se 

u jednotlivých diskriminačních důvodů liší, přičemţ nejstriktněji je moţnost nerovného 

zacházení omezena u diskriminace na základě rasy a etnického původu, zatímco u věku 

či náboţenského přesvědčení odpovídá vyšší počet výjimek specifické povaze těchto 

důvodů. 

Jak ukazuje výše podaná definice přímé diskriminace, stojí tento koncept na 

srovnávání s osobou, která nenese předmětnou diskriminační charakteristiku. Zákaz 

přímé diskriminace tak odpovídá poţadavku zachování formální rovnosti zaloţené na 

konzistentnosti zacházení ve shodných situacích. Potřeba najít vhodného komparátora 

značně komplikuje prokazování diskriminačního jednání. Ţena namítající porušení 

zásady rovné odměny za stejnou práci je tak postavena před nelehký úkol najít svůj 

muţský protějšek zastávající stejnou pozici se stejnou pracovní náplní se stejnou 

potřebnou kvalifikací u stejného zaměstnavatele. Lpění na komparativním testu vedlo 

některé soudy k absurdním pokusům srovnávat situaci těhotných ţen s postavením 

dlouhodobě nemocných muţských protějšků. Neudrţitelnost obdobných postupů 

                                                           
18

  Rozsudek ESLP ze dne 23. července 1968, Belgický jazykový případ (Case "relating to certain aspects 
of the laws on the use of languages in education in Belgium“), stížnosti č. 1474/62; 1677/62; 
1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64. 



16 
 

nakonec přinesla opuštění striktního poţadavku srovnávání a moderní pojetí přímé 

diskriminace směřuje k moţnosti vyuţití tzv. hypotetického komparátora, tam kde to 

okolnosti vyţadují. Soud tedy v podstatě zkoumá, zda by bylo s danou osobou 

zacházeno rozdílně, pokud by vůbec diskriminační znak (např. těhotenství) neměla.  

 

1.2.2. Nepřímá diskriminace      

 

Koncept nepřímé diskriminace se objevuje v souvislosti s prosazováním nového 

materiálního náhledu na rovné zacházení v oblasti sociálních práv a snahou nalézt 

účinnější prostředky, jak čelit skrytějším formám diskriminace. Nepřímou diskriminací 

rozumíme situaci, kdy je v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kriteria nebo 

zvyklosti skupina osob vymezená některým z diskriminačních důvodů znevýhodněna 

v porovnání s jinými osobami. Nepřímou diskriminaci nepředstavuje ustanovení, 

kriterium nebo zvyklost odůvodněné legitimním cílem, pokud prostředky k dosaţení 

uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné. Oproti přímé diskriminaci tedy z definice 

vyplývá obecně stanovená moţnost ospravedlnit nepřímou formu diskriminačního 

jednání.  

Zdeněk Kühn
19

 rozlišuje dva základní subtypy nepřímé diskriminace. Za první 

z nich povaţuje příliš širokou normu, která působí sice stejně na všechny adresáty, ale 

určitou často relativně úzkou skupinu adresátů postihuje nepříznivěji neţ jiné. Taková 

situace můţe nastat, jestliţe v procesu vytváření normy bylo zohledněno pouze hledisko 

většinové společnosti bez toho, aby byl vzat v potaz dopad na ohroţenou menšinu. Pro 

příslušníky menšinové skupiny bude norma působit silný tlak na vzdání se některého 

z atributů své skupinové odlišnosti a tlak na asimilaci s pravidly většinové společnosti.  

Druhý typ nepřímé diskriminace představuje norma, která upravuje výjimku 

z obecné regulace. Ačkoliv tato výjimka není postavena na zakázaném rozlišování, 

dopadá neúměrně tvrdě na skupinu definovanou diskriminačním kriteriem. Tento 

zvláštní reţim nemusí nutně spočívat v odejmutí určitých privilegií, ale za diskriminační 

                                                           
19

  KÜHN, Zdeněk. Diskriminace v teoretickém a srovnávacím kontextu. In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, 
Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 53-59. 
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bude povaţováno i poskytnutí dodatečné výhody, jestliţe podmínky přístupu k této 

výhodě budou znevýhodňovat určitou skupinu osob.  

Základy konceptu nepřímé diskriminace lze spatřovat v judikatuře amerického 

Nejvyššího soudu. Ve věci Griggs v. Duke Power Co.
20

 posuzoval soud praxi 

elektrárenské společnosti vyţadovat od uchazečů v dělnických profesích středoškolský 

diplom a absolvování inteligenčního testu. Soud dospěl k závěru, ţe uvedené poţadavky 

nemají racionální vztah k povaze vykonávané práce a ve svém důsledku znevýhodňují 

černošské uchazeče o zaměstnání. Rozhodnutí soudu se opíralo o zjištění 

nerovnoměrného dopadu (disparate impact) praxe zaměstnavatele na skupiny vymezené 

diskriminačním kritériem, v tomto případě rasou.  

Judikatura Evropského soudního dvora
21

 osvětluje koncept nepřímé 

diskriminace v rozsudku Bilka Kaufhaus
22

, který se zabýval vyloučením zaměstnanců 

na částečný úvazek z podnikového systému sociálního zabezpečení, přičemţ výraznou 

většinu zaměstnanců na částečný úvazek tvořily ţeny. Soud konstatuje, ţe takové 

opatření musí sledovat objektivně odůvodněný cíl, který nesouvisí s diskriminací na 

základě pohlaví, a zároveň zvolené prostředky musejí být vhodné (přiměřené) a 

nezbytné pro dosaţení tohoto cíle. Za pozornost stojí, ţe oproti zmíněnému testu 

pouţitému k posouzení opatření na straně zaměstnavatele, aplikuje ESD poněkud 

mírnější kriteria při přezkumu legislativy přijaté členským státem. Ve věci Seymour-

Smith soud uvádí: „je na členském státě, ... aby prokázal, že dotčené pravidlo sleduje 

legitimní cíl jeho sociální politiky, tento cíl nesouvisí s diskriminací na základě pohlaví 

a mohl se důvodně domnívat, že zvolené prostředky jsou vhodné pro dosažení tohoto 

                                                           
20

  Rozsudek Nejvyššího soudu USA ze dne 14. prosince 1970, Griggs v. Duke Power Co. , 401 U.S. 424 
(1971). 

21
  V souvislosti s činností ESD bych chtěl hned v úvodu své práce poznamenat, že prakticky všechny 

případy rozebírané v mé práci projednával ESD na základě předložení předběžné otázky národním 
soudem členského státu. Řízení o předběžné otázce má za cíl především zajištění jednotného výkladu 
a stejné aplikace komunitárního práva. Protože určité obraty použité v této práci („soud řešil případ“, 
soud posuzoval případ“) by mohly svádět k domněnce, že ESD přímo rozhodoval o právech a 
povinnostech stran sporu, není tomu tak. ESD pouze osvětlil nejasnosti, které vznikly při aplikaci 
práva EU národním soudem, byť tím často výsledek samotného sporu předurčil. 

22
  Rozsudek ESD ze dne 13. května 1986, Bilka – Kaufhaus GmbH proti Karin Weber von Hartz, 170/84, 

Recueil (1986), s. 1607. 
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cíle―.
23

 V tomto testu se neobjevuje poţadavek nezbytnosti. Členským státům je tedy 

ponechán širší prostor uváţení pro volbu nástrojů své sociální politiky, zatímco 

zaměstnavatel musí z vícera nabízejících se alternativ vybrat tu s nejmenším negativním 

dopadem na chráněnou skupinu.
24

 

Zajímavý vývoj nabízí judikatura ESD při posuzování znevýhodňujícího dopadu 

ustanovení na určitou skupinu osob. V prvních případech Bilka-Kaufhaus a Rinner-

Kühn
25

 soud shledal nepřímou diskriminaci tam, kde je postiţen mnohem větší počet 

ţen neţ muţů. V pozdějším rozhodnutí Seymour-Smith byl zdůrazněn význam 

statistické evidence, kdyţ za rozhodné kritérium soud povaţoval, ţe podstatně menší 

procento ţen neţ muţů je schopno dostát podmínkám pro přiznání určitého práva či 

výhody. Dle soudu by nepřímá diskriminace mohla nastat i v případě, kdy statistické 

údaje ukazují sice relativně malý rozdíl mezi ţenami a muţi, ale tento rozdíl zůstává 

konstantní po dostatečně dlouhou dobu.
26

 Komparace statistického dopadu neutrálního 

ustanovení na skupinu vymezenou diskriminačním důvodem a na skupinu ostatních 

zaměstnanců je příznačná pro většinu sporů týkajících se tvrzené nepřímé diskriminace.  

Podnětný impuls přineslo rozhodnutí soudu ve věci O’Flynn
27

, které se zabývalo 

volným pohybem pracovníků. Za nepřímou diskriminaci musí být povaţováno opatření, 

které můţe potencionálně ovlivnit a znevýhodnit více migrující pracovníky neţ 

tuzemské pracovníky. Takový test jiţ nevyţaduje předloţení statistických dat, ale úvahu 

soudu o pravděpodobných dopadech určité regulace. Přestoţe ESD dosud jednoznačně 

nepotvrdil moţnost přesunu daného testu i do oblasti antidiskriminační legislativy, bylo 

by nanejvýš ţádoucí, kdyby i zde postupoval shodně. Existuje totiţ řada případů, kdy 

nejsou k dispozici potřebné statistiky, protoţe ustanovení, kriterium, či zvyklost 

                                                           
23

  Rozsudek ESD ze dne 9. února 1999, Regina proti Secretary of State for Employment, ex parte Nicole 
Seymour-Smith a Laura Perez, C-167/97, Recueil (1999), s. I-00623. 

24
  K hierarchii testů nepřímé diskriminace v judikatuře ESD srov. ELLIS, Evelyn. The Recent Jurisprudence 

of the Court of Justice in the Field of Sex Equality. Common Market Law Revue, 2000, č. 37, s. 1410. 
nebo TOBLER, Christa. Indirect discrimination: a case study into the development of the legal concept 
of indirect discrimination under EC law. Oxford : Intersentia, 2005. s. 208-210.  

25
  Rozsudek ESD ze dne 13. července 1989 , Ingrid Rinner-Kühn proti FWW Spezial-Gebäudereinigung 

GmbH & Co. KG, C-171/88, Recueil (1989), s. I-02743.  

26
  Rozsudek ESD ze dne 9. února 1999, Regina proti Secretary of State for Employment, ex parte Nicole 

Seymour-Smith a Laura Perez, C-167/97, Recueil (1999), s. I-00623. body 51-65. 

27
  Rozsudek ESD ze dne 23. května 1996, John O’Flynn proti Adjudication Officer, C-237/94, Recueil 

(1996), s. I-02617.   
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zasahuje příliš malý počet osob na to, aby výsledná data byla dostatečně vypovídající. 

Potřebný objem dat můţe být rovněţ dostupný aţ po relativně dlouhém období platnosti 

předmětného ustanovení. 

 Nepřímá diskriminace v pojetí ESD nevyţaduje prokázání úmyslu diskrimino-

vat. Jak poznamenává Roman Barinka: „Koncept nepřímé diskriminace je totiž 

postaven nikoli na úmyslu zacházet s jednou skupinou hůře než druhou, nýbrž na tom, 

že určitá skupina jednotlivců – a to bez ohledu na jakýkoli úmysl – se nachází v méně 

výhodné situaci než skupiny jiné, aniž by proto existovalo přijatelné odůvodnění―.
28

   

Shrneme-li význam zákazu nepřímé diskriminace, pak tato koncepce přináší 

důleţitý posun v boji s nerovnostmi pevně zakořeněnými v tradici určité společnosti. 

Právě tam, kde je postavení znevýhodněných skupin obyvatelstva důsledkem minulé 

diskriminace či sociálního vyloučení, vytváří nepřímá diskriminace značný tlak na 

orgány státu i jednotlivé zaměstnavatele, aby se při přijímání regulace důsledně 

zabývaly jejím moţným dopadem na jednotlivé skupiny osob a zvaţovaly přiměřenost a 

nezbytnost různých alternativ k dosaţení svých cílů. Stejně tak by zákaz nepřímé 

diskriminace měl vést k podpoře pestrosti a různorodosti ve společnosti, kdyţ vyţaduje, 

aby byly vzaty do úvahy i potřeby ohroţených menšin.  

  

                                                           
28

  BARINKA, Roman. Nepřímá diskriminace v pracovním právu ES. Právní Rozhledy, 2010, Roč. 18, č. 5, 
s. 168.   
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2.  Rovné zacházení a zákaz diskriminace v dokumentech 

Rady Evropy 
 

Rada Evropy je mezinárodní organizací zaloţenou v roce 1949, kdy deset 

původních členských států podepsalo v Londýně Statut Rady Evropy. Prioritním cílem 

nově vzniklé organizace se stalo prosazování lidských práv, hodnot pluralitního 

demokratického státu a vlády práva. Rada Evropy usiluje rovněţ o zajištění 

ekonomického a sociálního pokroku členských států. Potřeba nastolení uţší spolupráce 

mezi státy vyvstala v důsledku reflexe tragických válečných zkušeností, ale i růstu obav 

z nástupu totalitních reţimů v zemích střední a východní Evropy.  

Rada Evropy sdruţuje v současnosti 47 členských zemí, přičemţ z evropských 

států zůstávají mimo její struktury pouze Bělorusko a Vatikán. Rozhodovacím orgánem 

je Výbor ministrů sloţený z ministrů zahraničních věcí členských států nebo jejich 

stálých zástupců. Výboru přísluší mimo jiné pravomoc kontrolovat dodrţování závazků 

členských států, schvalovat rozpočet organizace, uzavírat mezinárodní smlouvy a 

přijímat doporučení členským státům.  

Činnost Rady Evropy v oblasti ochrany lidských práv obsahuje předně podporu 

rozvoje společných standardů a přípravu konkrétních politik a programů, včetně jejich 

institucionálního zajištění. Nabízí rovněţ platformu pro spolupráci s mezinárodními 

nevládními organizacemi. Kromě posilování úcty k lidským právům v obecné rovině se 

Rada soustřeďuje i na řadu dílčích problémů, mezi nimiţ lze jmenovat například 

prosazování rovnosti mezi muţi a ţenami, boj s projevy rasismu, xenofobie a 

intolerance, ochranu práv národnostních menšin, zlepšení situace osob se zdravotním 

postiţením nebo zvyšování úrovně sociálních práv. K provádění svých aktivit zřizuje 

Rada Evropy mnoţství specializovaných odborných orgánů, které připravují schůzky 

zástupců členských států, zabývají se konkrétními problémy a přinášejí nástin moţných 

budoucích řešení. Ve všech programech zaměřených na situaci jednotlivých ohroţených 

či znevýhodněných skupin se Rada Evropy snaţí dosáhnout eliminace diskriminačního 

jednání zaloţeného na negativních předsudcích a stereotypech a zajištění skutečné 

rovnosti. Pochopitelně není moţné v této práci obsáhnout celou šíři těchto aktivit, 

jejichţ výsledky zahrnují desítky analýz, hodnotících zpráv, memorand nebo 

doporučení. Proto se detailně zaměřím pouze na dvě základní úmluvy přijaté na půdě 
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Rady Evropy – Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a 

Evropskou sociální chartu – mimořádné jak svou mezinárodní autoritou, tak věcným 

rozsahem upravených práv.  

 

2.1. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

Síla Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP)
29

  

spočívá především v zavedení na mezinárodní úrovni ojedinělého systému 

vymahatelnosti závazků prostřednictvím nově zřízené nadnárodní soudní instituce – 

Evropského soudu pro lidská práva (ESLP). Ten přijímá individuální stíţnosti pro 

porušení některého z práv garantovaných Úmluvou, pokud se stěţovateli nedostalo 

nápravy za pouţití vnitrostátních opravných prostředků. Rozsudky soudu jsou pro 

členský stát závazné a ten má tak povinnost je vykonat. Nad výkonem rozhodnutí 

dohlíţí Výbor ministrů, který zejména zjišťuje, zda stát upustil od svého protiprávního 

jednání a zda byla stěţovateli poskytnuta kompenzace přiznaná soudem. Samotný 

rozsudek ESLP však nemůţe rušit rozhodnutí vnitrostátních soudů, můţe být pouze 

podkladem pro obnovu řízení v dané věci. Kromě individuálních stíţností umoţňuje 

Úmluva rovněţ iniciování řízení před soudem ze strany členského státu.  

Judikatura ESLP má zásadní význam i pro interpretaci obsahu práv obsaţených 

v Úmluvě. Soud vytvořil vlastní ucelenou koncepci tzv. evolutivní interpretace, která 

pojímá text Úmluvy jako ţivý nástroj, jehoţ význam je proměnlivý v čase.
30

 To 

umoţňuje soudu reflektovat postupné změny v pojetí určitého práva, ke kterým dochází 

napříč smluvními státy. Úmluva ostatně soud k této roli sama předurčuje poměrně 

strohou a obecnou formulací jednotlivých článků. Soud však musí postupovat velice 

obezřetně, aby nepřekročil hranice soudní interpretace a nezačal prosazovat vlastní 

představy ţádoucího vývoje, čímţ by si osvojil pravomoc příslušející výhradně 

zákonodárci. 

                                                           
29 

 Českou a Slovenskou Federativní Republikou byla Úmluva podepsána dne 21. února 1991 a po 
ratifikaci vstoupila v platnost dnem 18. března 1992. Ve sbírce zákonů byla publikována jako sdělení 
č. 209/1992 Sb.  

30
  Srov. např. rozsudek ESLP ze dne 25. dubna 1978, Tyrer v. Spojené Království, stížnost č. 5856/72, 

odst. 31, nebo rozsudek ESLP ze dne 23. března 1995, Loizidou v Turecko, stížnost č. 15318/89, odst. 
71.  
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Úmluva se v preambuli odvolává na Všeobecnou deklaraci lidských práv jako na 

svůj ideový zdroj. Výčet práv tak v podstatě vychází z části Deklarace věnované 

politickým a občanským právům. Úmluva garantuje právo na ţivot, zákaz mučení, 

zákaz otroctví a nucených prací, právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na 

spravedlivé řízení, uloţení trestu jen na základě zákona, právo na respektování 

soukromého a rodinného ţivota, svobodu myšlení, svědomí a náboţenského vyznání, 

svobodu shromaţďování a sdruţování a právo uzavřít manţelství. Další práva jsou 

obsaţena v dodatkových protokolech.  

 

2.1.1. Zákaz diskriminace v článku 14 Úmluvy 

 

Zásada nediskriminace byla vtělena do článku 14 Úmluvy: „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.―     

Povaha zákazu diskriminace v článku 14 byla zpočátku chápána jako striktně 

subsidiární, coţ znamenalo, ţe článek nezakládal samostatný hmotněprávní nárok, ale 

byl povaţován jen za prostředek zajištění práv přiznaných Úmluvou.
31

 V praxi tak 

stěţovatel nemohl namítat existenci diskriminace samostatně, ale pouze ve spojitosti 

s porušením jiného článku Úmluvy. V prvních letech platnosti Úmluvy soud skutečně 

vyţadoval nezbytnost dané podmínky a k otázkám zákazu diskriminace se vyjadřoval 

pouze v případech, kdy porušení některého z ostatních ustanovení Úmluvy spočívalo ve 

vlastním diskriminačním jednání. Takové pojetí značně zmenšovalo prostor pro pouţití 

článku 14.  

V judikatuře ESLP lze však sledovat postupný odklon od přísně subsidiárního 

charakteru zákazu diskriminace. Zásadní změnu demonstruje rozhodnutí soudu v 

                                                           
31

 Tomu nasvědčuje i zařazení mezi procesněprávní ustanovení článku 13 – práva na účinný právní 
prostředek nápravy a článku 15 – možnosti odstoupení od závazků v naléhavé situaci. 
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Belgickém jazykovém případu.
32

 Jádrem sporu se stala belgická legislativa uplatňovaná 

ve vlámských částech země, která omezovala moţnost umístit děti do frankofonních tříd 

poţadavkem trvalého bydliště rodiče v taxativně vymezených okresech, zatímco u 

vlámských tříd nebyla obdobná podmínka stanovena. Soud uvedl, ţe právo přiznané 

Úmluvou můţe být porušeno i jednáním, které je samo o sobě v souladu s poţadavky 

daného ustanovení, avšak ve spojitosti s článkem 14 toto ustanovení porušuje z důvodu 

své diskriminační povahy. A dále dodává: „To znamená, že lidé podléhající jurisdikci 

členského státu nemohou dovozovat z článku 2 Dodatkového protokolu
33

 právo na to, 

aby státní orgány zřizovaly zvláštní vzdělávací zařízení; avšak stát, který už takové 

zařízení vytvořil, nemůže v přístupu k němu uplatňovat diskriminační opatření ve smyslu 

čl. 14―.
34

 Soud tedy konstatoval, ţe tam, kde se stát rozhodne zajistit vyšší kvalitu 

práva, přestoţe k tomu není dle Úmluvy povinen (ta ostatně stanoví pouze minimální 

standardy společné smluvním státům), musí tak učinit nediskriminujícím způsobem.   

 Nové postavení článku 14 potvrdil soud opakovaně i ve své pozdější judikatuře, 

například ve věci Van der Mussele v. Belgie
35

 nebo v případu Abdulaziz, Cabales a 

Balkandali v. Spojené Království.
36

 Zákaz diskriminace tak získává rysy autonomního 

práva, avšak jen při splnění podmínky, ţe opatření ze strany státu, které stěţovatel 

povaţuje za diskriminační, spadá do obsahu ustanovení, jeţ je s ním spojováno.  

Přestoţe prostor pro aplikaci článku 14 zůstává i po těchto změnách nadále 

limitován jeho akcesorickou povahou, lze v textu Úmluvy najít některá ustanovení, 

které takové omezení alespoň částečně zmírňují. Zejména článek 8 – právo na 

respektování soukromého a rodinného ţivota – má natolik obecnou formulaci, ţe nabízí 

širokou moţnost jeho uplatnění napříč většinou oblastí regulovaných národními 

právními řády. ESLP navíc ve své judikatuře zastává názor, ţe tam, kde diskriminace na 

                                                           
32

  Rozsudek ze dne 23. července 1968, Belgický jazykový případ (Case "relating to certain aspects of the 
laws on the use of languages in education in Belgium“) stížnosti č. 1474/62; 1677/62; 1691/62; 
1769/63; 1994/63; 2126/64. 

33
  Článek 2 Dodatkového protokolu obsahoval právo na vzdělání. 

34
 Belgický jazykový případ, odst. 9. Český překlad citován z: ČECHOVÁ, Blanka. Rovnost a zákaz 

diskriminace v soudní judikatuře – Evropský soud pro lidská práva. In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, 
Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 338.   

35
  Rozsudek ze dne 23. listopadu 1983, Van der Mussele v. Belgie, stížnost č. 8919/80.  

36
  Rozsudek ESLP ze dne 28. května 1985, Abdulaziz, Cabales a Balkandali v. Spojené Království, stížnost 

č.  9214/80, 9473/81. 9474/81. 
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základě rasy, pohlaví, či sexuální orientace dosáhne určitého stupně závaţnosti, můţe 

takové jednání představovat poniţující zacházení zakázané článkem 3 Úmluvy.
37

 

 Pokud jde o samotné posuzování diskriminace na základě EÚLP byl základní 

test uplatněný soudem v Belgickém jazykovém případu jiţ zmíněn v úvodní teoretické 

části mé práce. Zopakujme, ţe o zakázanou diskriminaci půjde v případě rozdílného 

zacházení s osobami ve srovnatelných situacích, za předpokladu, ţe toto rozdílné 

zacházení nemá objektivní a rozumné odůvodnění, anebo zde neexistuje vztah 

proporcionality mezi uţitými prostředky a sledovaným cílem. Při aplikaci tohoto testu 

na okolnosti konkrétního případu sehrává klíčovou roli doktrína volného uvážení 

(margin of appreciation) uplatňovaná ESLP. Ta vychází z principu subsidiarity Úmluvy, 

který uznává primární odpovědnost členského státu za hodnocení a řešení jednotlivých 

porušení práv (proto i povinnost vyčerpání vnitrostátních prostředků ochrany). 

Pravomoc ESLP nastupuje aţ v okamţiku, kdy stát potřebnou nápravu nezajistí. 

Doktrína znamená také uznání hodnoty plurality a kulturní rozmanitosti, kdyţ umoţňuje 

volit různá řešení a přístupy při zajištění ochrany práv garantovaných Úmluvou 

v závislosti na kontextu kaţdého členského státu.
38

  

V případu Rasmussen v. Dánsko
39

 soud uvedl, ţe meze uváţení se budou lišit 

v závislosti na konkrétních faktech, předmětu a kontextu posuzovaného případu a je 

třeba přihlédnout i k existenci či neexistenci společného standardu v právních 

systémech smluvních států.
40

 Míra moţnosti uváţení zároveň není stejná u všech 

diskriminačních důvodů uvedených v Úmluvě. Judikatura ESLP, ačkoliv není ve svém 

přístupu vţdy konstantní, v zásadě vytyčila určitou hierarchii diskriminačních kritérií. U 

skupiny „podezřelých kritérií“, do níţ můţeme zařadit zejména rasu a etnický původ, 

pohlaví či sexuální orientaci, uplatňuje soud více restriktivní přístup k moţnosti 

                                                           
37

  SCHUTTER, O. De. Prohibition of discrimination under European human rights law, The relevance for 
EU racial and employment equality directives.   Luxembourg : Office for Official Publication of the 
European Communities, 2005. s. 23; srov. též RŮŽIČKA, Michal. Zákaz diskriminace podle Evropské 
úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod. Právník, 2007, roč. 146, č. 6, s. 651.  

38
  ARNARDÓTTIR, Oddný Mjöll. Multidimensional equality from within. In SCHIEK, Dagmar, CHEGE, 

Victoria. European union non-discrimination law : comparative prespectives on multidimensional 
equality law. 1. vydání. Abingdon : Routledge, 2008. s. 58.   

39
  Rozsudek ESLP ze dne 28. listopadu 1984, Rasmussen v. Dánsko, stížnost č. 8777/79.  

40
  RŮŽIČKA, Michal. Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních 

svobod. Právník, 2007, roč. 146, č. 6, s. 638. 
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odůvodnit rozdílné zacházení. Cíl sledovaný státem musí dosahovat určité vyšší míry 

závaţnosti. Konečnou instancí, která posoudí, zda stát nepřekročil při svém uváţení 

přípustné meze, pak zůstává ESLP. Soud musí balancovat na jedné straně mezi 

nebezpečím ponechání příliš širokého prostoru státům, coţ by vedlo ke kulturnímu 

relativismu ve vztahu k úrovni ochrany zaručených práv, a na straně druhé přehnaně 

přísným omezováním volného uváţení, čímţ by vnucoval státům většinový pohled na 

úkor jejich kulturních odlišností. 

 

2.1.2. Materiální rovnost v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva  

 

Zásada nediskriminace byla pojímána v judikatuře soudu po dlouhou dobu 

pouze jako garance před zásahem do principu rovného zacházení v jeho formálním 

smyslu. Stát musí zajistit, aby bylo se stejnými případy zacházeno konzistentně bez 

rozdílů spočívajících na diskriminačních důvodech. V poslední době se však pozvolna 

začínají objevovat případy, kdy soud ve svých úvahách překračuje uvedenou linii 

posuzování. V průlomové věci Thlimmenos v. Řecko
41

 soud konstatuje, ţe čl. 14 

Úmluvy je porušen i tehdy, jestliţe stát bez objektivního a rozumného důvodu 

nezachází rozdílným způsobem s osobami nacházejícími se v odlišných situacích.  

Stěţovatel, řecký občan, vstoupil do církve Svědků Jehovových. V době 

všeobecné mobilizace odmítl z důvodu svého náboţenského přesvědčení nastoupit do 

vojenské sluţby, za coţ byl řeckým tribunálem odsouzen ke čtyřem letům odnětí 

svobody. Po pěti letech se stěţovatel ucházel o místo autorizovaného účetního, ale jeho 

ţádost byla v souladu s řeckými předpisy odmítnuta s odůvodněním, ţe byl uznán 

vinným ze spáchání závaţného trestného činu. Soud připustil, ţe státy mohou mít 

legitimní zájem vyloučit některé pachatele trestných činů z povolání vyţadujících 

bezúhonnost, avšak odmítnutí vojenské sluţby z náboţenských důvodů nepředstavuje, 

na rozdíl od jiných zločinů, provinění takové závaţnosti, které by činilo osobu morálně 

nezpůsobilou pro danou funkci. Stát tak porušil zákaz diskriminace ve spojitosti 

s právem na náboţenské vyznání, kdyţ nepřizpůsobil své právní předpisy formou přijetí 

příslušných výjimek, specifické situaci osob v pozici stěţovatele, která je odlišuje od 

                                                           
41

  Rozsudek ESLP ze dne 6. dubna 2000, Thlimmenos v. Řecko, stížnost č. 34369/97. 
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situace většiny pachatelů. V rozhodnutí soudu lze spatřovat první krok k zahrnutí 

ochrany před neutrálním ustanovením s diskriminačním dopadem pod rozsah článku 14 

Úmluvy. Je však nutné dodat, ţe podobná argumentace zůstává v rozhodovací činnosti 

ESLP dosud poměrně ojedinělá a zatím chybí nějaká ucelená judikatura osvětlující 

postoj soudu k této otázce. 

Velmi zajímavé rozhodnutí o obsahu povinnosti státu, spojené s článkem 14 

Úmluvy, přinesl rozsudek ve věci Nachova v. Bulharsko.
42

 Soud se zabýval smrtí dvou 

romských branců, kteří byli zastřeleni příslušníky vojenské policie při útěku od své 

posádky, a to přesto, ţe byli neozbrojeni. Soud shledal, ţe Bulharská vláda incident 

nedostatečně prošetřila, zejména s ohledem na jeho moţný rasový podtext. Stát má dle 

soudu za povinnost přijmout veškerá dostupná opatření, aby prokázal, zda etnická 

nenávist či předsudky mohly hrát při uvedených událostech svou roli. Pokud tak 

neučinil a přistupoval k moţnému rasově motivovanému násilí stejným způsobem jako 

k případům, které zjevně rasový podtext nemají, pak slovy soudu: „zavíral oči před 

specifickou povahou činů, které zasahují mimořádně zničujícím způsobem do ochrany 

lidských práv―.
43

  

Stát tak porušil článek 14 Úmluvy ve spojitosti s článkem 2 – právo na ţivot – 

jelikoţ posuzoval střelbu pouze z pohledu neoprávněného pouţití zbraně, aniţ by se 

zabýval důkazy, které nasvědčovaly moţnému rasovému motivu činu. Z článku 14 

vyplývá aktivní povinnost státu zajistit efektivní a účinné vyšetření podezření 

z diskriminačního jednání. Stejně jako v případu Thlimmenos vyţaduje odlišná situace i 

zde odlišný přístup. Tento rozsudek můţe být přínosný i z hlediska české reality, kde se 

dosud policii příliš nedaří prokazovat rasový motiv násilných trestných činů, přestoţe 

skutkové okolnosti poskytují silnou indicii jeho existence. 

Ačkoliv jiţ ve věci Thlimmenos lze vysledovat patrný posun k přijetí testu 

nepřímé diskriminace v podobě zkoumání disproporčního dopadu neutrálního 

ustanovení, lze za jeho definitivní prosazení pokládat aţ rozsudek D. H. proti České 

republice.
44

 Jádrem sporu se stala praxe zařazování romských dětí do zvláštních škol na 
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  Rozsudek ESLP ze dne 6. července 2005, Nachova a další v. Bulharsko, stížnost č. 43577/98 a 
43579/98. 

43
  Nachova a další v. Bulharsko, odst. 158. 

44
  Rozsudek ESLP ze dne 13. listopadu 2007, D. H. a další v. Česká republika, stížnost č. 57325/00.  
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základě výsledků jejich psychologických testů. Statistiky prokazovaly, ţe zatímco celá 

polovina všech romských dětí v regionu Ostrava, z něhoţ pocházely děti stěţovatelů, 

byla umístěna do zvláštních škol, u neromské populace činil tento podíl necelá 2%. 

Přičemţ bylo zjištěno, ţe velká část romských ţáků zvláštních škol dosahovala 

minimálně průměrné inteligence a měla dobré komunikační schopnosti.  

Jiţ v předchozím případu Zarb Adami v. Malta
45

 ESLP uznal relevanci statistiky 

jakoţto důkazu existence diskriminační praxe, zde však šlo spíše o skrytou formu přímé 

diskriminace, protoţe nerovný dopad nebyl přímo důsledkem obsahu konkrétního 

ustanovení, ale způsobu jeho aplikace v praxi. V rozsudku D. H. v. Česká republika 

však soud jednoznačně pouţívá konceptu nepřímé diskriminace s mnoha odkazy na jeho 

vývoj a pojetí v judikatuře Evropského soudního dvora.  

Zvolená forma psychologického testu odpovídala kriteriím většinové společnosti 

a nebrala v úvahu specifika romských dětí, v důsledku toho byly romské děti 

umísťovány do zařízení primárně slouţící potřebám ţáků s mentálním handicapem. Tím 

byly znevýhodněny v moţnostech přístupu k vyšším stupňům vzdělávacího systému. 

Česká Republika tak porušila článek 14 Úmluvy ve spojení s právem na vzdělání 

obsaţeném v článku 2 Dodatkového protokolu č. 1. Na tom nic nemění ani skutečnost, 

ţe zařazení do zvláštních škol bylo podmíněno předchozím souhlasem rodičů dětí, 

protoţe příslušné instituce nedostatečně rodičům vysvětlily důvody pro takové zařazení 

a důsledek, který bude tento krok mít pro další průběh vzdělávacího procesu jejich dětí.  

Další velmi přínosné závěry soudy lze nalézt v odstavcích 194-195: „Velký senát 

má za to, že jsou-li prokázány takové diskriminační účinky právní úpravy, není ve 

věcech týkajících se vzdělání stejně jako ve věcech týkajících se zaměstnání nebo 

poskytování služeb nutné prokazovat diskriminační úmysl na straně příslušných orgánů. 

(…) Za těchto okolností lze důkazy předložené stěžovateli považovat za dostatečně 

věrohodné a významné pro vznik pádné presumpce nepřímé diskriminace. Je tedy nutno 

převrátit důkazní břemeno a přenést ho na vládu, která musí prokázat, že rozdílný 

dopad právní úpravy byl výsledkem objektivních faktorů nesouvisejících s etnickým 
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  Rozsudek ESLP ze dne 20. června 2006, Zarb Adami v. Malta, stížnost č. 17209/02.  
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původem―.
46

 ESLP tak de facto přebírá z komunitární antidiskriminační legislativy test 

nepřímé diskriminace bez nutnosti prokázání záměru diskriminovat a s přesunem 

důkazního břemene na stranu státu, ukazují-li statistická data disproporční dopad 

neutrálního ustanovení na skupiny vymezené diskriminačními důvody.  

Rozsudek D. H. v. Česká republika znamená dle mého názoru důleţitý posun 

k zahrnutí materiálního pohledu na rovnost pod ochranu EÚLP. Sociální pozadí 

romských dětí a jejich situace ovlivněná specifickým postavením romské komunity ve 

společnosti, je znevýhodňovala při přístupu ke vzdělání, a státní instituce měly za 

povinnost přizpůsobit kriteria zařazování ţáků do zvláštních škol těmto skutečnostem. 

Přesto však nelze nevidět i limity prosazení materiální rovnosti v rámci Úmluvy. Jak jiţ 

bylo poznamenáno v kapitole 1. (str. 9), materiální rovnost nachází své uplatnění 

zejména v oblasti sociálních práv, zatímco pro práva politická a občanská, která tvoří 

základ Úmluvy, je příznačná více rovnost ve formálním smyslu. Není proto překvapivé, 

ţe přijetí testu nepřímé diskriminace proběhlo v rámci práva na vzdělání, tedy prakticky 

jediného sociálního práva pokrytého Úmluvou.
47

 Další omezení tvoří individuální 

povaha stíţností, která jen obtíţně umoţňuje zařadit okolnosti případu konkrétního 

stěţovatele do širšího kontextu sociální reality. To ztěţuje odhalení existence 

skupinového znevýhodnění, na jejichţ eliminace je právě koncepce materiální rovnosti 

zaměřena.  

Třetí problém by mohl být spojen s aplikací doktríny volného uváţení (viz výše). 

Ostatně tato doktrína se do středu zájmu dostala i v samotném případu D. H. v. Česká 

Republika.
48

 V rozhodnutí soudu převáţil názor, ţe v otázkách diskriminace na základě 

                                                           
46

  Znění těchto odstavců bylo převzato z českého překladu rozhodnutí, které je k dispozici na webových 
stránkách Justice.cz: http://portal.justice.cz/justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=390&d=201083 
(navštíveno 17. 6. 2011).  

47
  O úzkém propojení práva na vzdělání a nepřímé diskriminace svědčí i jiný rozsudek ESLP ze dne 16. 

března 2010, Oršuš a další v. Chorvatsko, stížnost č. 15766/03, týkající se segregace romských žáků 
v Chorvatsku do samostatných tříd  

48
   Nesouhlasná stanoviska soudců Velkého senátu poukazovala na skutečnost, že 50% všech romských 

dětí v rámci zemí Rady Evropy zůstává zcela mimo vzdělávací proces a nikdy nenavštěvovali žádné 
školské zařízení. Pokud se tedy státy jako Česká republika snaží zajistit vzdělání romské populace, 
měli by disponovat prostorem pro volné uvážení, jaké konkrétní nástroje přitom zvolí. Oponující 
soudci považovali za absurdní trestat státy, které aktivně chtějí začlenit romské žáky do vzdělávacího 
procesu, zatímco státy, které situaci romské komunity vůbec neřeší, zůstanou bez postihu. Tato 
stanoviska jsou zajímavým příkladem, kdy použití testu nepřímé diskriminace zahrnující reálné 
sociální nerovnosti, je kritizováno jako příliš abstraktní, neboť nebere v potaz celkovou situaci 
romské menšiny v Evropě, ani obtíže spojené se zaváděním pokusů zlepšit vzdělání romských dětí do 
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rasy, tedy podezřelého kriteria, musí být moţnost volného uváţení posuzována 

maximálně restriktivně. Lze však předpokládat, ţe v souvislosti s jinými 

diskriminačními důvody, zvláště u nepřímé diskriminace, kde státy svými opatřeními 

neporušují formální rovnost, doktrína volného uváţení značně usnadní ospravedlnění 

dotčené regulace. 

 

2.1.3. Pracovněprávní souvislosti Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod 

 

Jak vyplývá z předchozího textu, není EÚLP určena primárně k ochraně 

sociálních práv. To však neznamená, ţe by se dosah Úmluvy s touto oblastí zcela míjel. 

Jak bylo uvedeno článek 8 Úmluvy – právo na respektování soukromého a rodinného 

ţivota – má svou obecnou povahou potenciál zasahovat do většiny právem 

regulovaných vztahů. V souvislosti s diskriminací lze zmínit především řadu případů, 

které se zabývaly propuštěním ze sluţebního poměru v armádě z důvodu homosexuální 

orientace stěţovatelů.
49

  

V průlomové věci Smith a Grady v. Spojené Království argumentovala britská 

vláda, ţe přítomnost osoby otevřeně se hlásící k homosexualitě by měla zásadní 

negativní vliv na morálku a následně bojovou sílu a operační efektivitu jednotek 

armády. Soud uvedl, ţe případné obtíţe, které mohou být způsobeny negativním 

vnímáním homosexuálních osob ze strany ostatních příslušníků jednotky, motivované 

jejich homofobními předsudky, nemohou ospravedlňovat zásah do práv stěţovatelů. 

Vláda sice v oblasti bezpečnostní politiky disponuje značným prostorem pro volné 

uváţení, avšak v daném případě jeho meze překročila, kdyţ neposkytla ţádné rozumné 

                                                                                                                                                                          
praktického života. Soudce Jungwiert poznamenává: „Česká republika tak svým způsobem vytvořila 
nerovný vzdělávací systém, ovšem s chvályhodným cílem, tj. zajistit školní docházku dětí, a dát jim tak 
šanci uspět, což představuje pozitivní diskriminaci ve prospěch znevýhodněné populace. (...) 
Pohlédnu-li na věc zblízka, musím si položit následující otázku: která evropská země je na tom lépe 
nebo která země se v této oblasti činí alespoň stejně dobře? Žádat více, tedy žádat okamžité a 
neomylné řešení, by podle mě bylo přehnané, či dokonce nemožné, alespoň v době, kdy se 
posuzované události odehrály“.  

49
  Např. Rozsudek ESLP ze dne 27. září 1999, Smith a Grady v. Spojené království, stížnost č. 33985/96 a 

33986/96, rozsudek ESLP ze dne 27. září 1999, Lustig Prean a Beckett v. Spojené království, stížnost č. 
31417/96 a 32377/96 nebo rozsudek ESLP ze dne 22. října 2002 Perkins a R. v. Spojené království, 
stížnost č. 43208/98 a 44875/98.      
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odůvodnění pro politiku zákazu sluţby homosexuálních osob v armádě. Soud shledal za 

porušení Úmluvy nejen samotné propuštění, ale i praxi a metody, kterým byli 

stěţovatelé a další osoby, u nichţ vzniklo podezření z homosexuality, vystaveni při 

armádním vyšetřování jejich sexuální orientace.  

Ukázku širokého pouţití článku 8 lze najít v případu Sidaubras a Džiautas v. 

Litva
50

. Litevské předpisy přijaté v roce 1999 vylučovaly bývalé příslušníky sovětské 

KGB nejen z pozic ve státní správě, ale i z mnoha povolání v soukromém sektoru. Soud 

dospěl k závěru, ţe takto široce pojatý zákaz výrazně ovlivňuje moţnost stěţovatelů 

rozvíjet sociální vztahy s vnějším světem, způsobuje váţné problémy při získávání 

prostředků pro vlastní obţivu a má za následek stigmatizaci těchto osob ve společnosti. 

Tyto skutečnosti významně ovlivňují kvalitu soukromého ţivota stěţovatelů, a tedy dle 

soudu spadají pod rozsah článku 8 Úmluvy. Soud rozhodl, ţe dotčené předpisy nejsou 

ve vztahu proporcionality ke sledovaným cílům, protoţe kromě veřejné správy, která 

předpokládá loajalitu vůči státu, zasahují i do soukromého sektoru. Při posuzování 

přiměřenosti byl vzat do úvahy také relativně dlouhý časový odstup mezi rozpadem 

SSSR a přijetím zákona.  

Článek 11 – svoboda shromaţďování a sdruţování – pak ve spojení s článkem 

14 zahrnuje i ochranu před diskriminací členů odborových a jiných zaměstnaneckých 

organizací. Ve věci Danilenkov a další v. Rusko
51

 se předmětem sporu staly praktiky 

společností spravující Kaliningradský přístav, které měli odradit její zaměstnance od 

účasti v odborové organizaci. Soud rozhodl, ţe stát nesplnil svůj pozitivní závazek 

přijmout účinnou a jasnou právní ochranu proti diskriminaci z důvodů členství 

v odborové organizaci. Ruské zákony totiţ neumoţňovaly domoci se nápravy 

prostřednictvím občanskoprávního řízení, ale pouze iniciovat trestní řízení, v němţ jsou 

však procesní práva obětí diskriminace značně omezená.  

Velmi zajímavá je pak judikatura zabývající se spojením zákazu diskriminace a 

čl. 9 – svobody myšlení, svědomí a náboţenského vyznání. Tento článek obsahuje i 

právo projevovat své náboţenské vyznání a přesvědčení, které se velmi často můţe 

dostat do konfliktu s poţadavky pracovního prostředí. Můţe jít o případy zákazů 

                                                           
50

  Rozsudek ESLP ze dne 27. července 2004, Sidabras a Džiautas v. Litva, stížnost č, 55480/00 a 
59330/00.  

51
  Rozsudek ze dne 30. července 2009, Danilenkov a další v. Rusko, stížnost č. 67336/01. 
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náboţenských symbolů u zaměstnanců státních institucí, zejména škol, nebo otázky 

konfliktu pracovní doby s povinností účastnit se náboţenských obřadů nebo povinností 

dodrţovat přikázání spojené s náboţenskými svátky. Těmto případům se budu 

podrobněji věnovat v podkapitole rozebírající otázky diskriminace z důvodu 

náboţenského přesvědčení (viz podkapitola 4.3.).     

Na závěr bych se chtěl ještě zmínit o nepřímé, avšak dle mého názoru důleţité 

souvislosti mezi EÚLP a principem rovného zacházení a zákazu diskriminace v 

pracovním právu. V první kapitole jsem uvedl, ţe v souvislosti se sociálními právy 

vidím hlavní cíl politiky státu v prosazování rovnosti příleţitostí. Tento koncept je 

zaloţen na předcházení a eliminaci sociálních nerovností a nemůţe být proto omezen 

pouze čistě na právní a odbornou pomoc při přístupu osob k zaměstnání. Jeden 

z nejdůleţitějších prostředků pro zajištění rovnosti příleţitostí představuje vzdělávací 

proces. V tomto směru stojí za pozornost, ţe dosud platná antidiskriminační legislativa 

Evropské unie zahrnuje oblast vzdělávání pouze ve vztahu k diskriminaci na základě 

rasy a etnického původu. Proto lze velmi pozitivně vnímat nové moţnosti, které se, 

v rámci práva na vzdělání obsaţeného v dodatkovém protokolu k Úmluvě, otevírají 

s osvojením testu nepřímé diskriminace a statistického prokazování znevýhodnění 

ESLP. 

 

2.1.4. Protokol č. 12 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 

 

V roce 2000 byl k textu Evropské úmluvy připojen Protokol č. 12, jehoţ cílem je 

rozšířit dosah zákazu diskriminace za hranice vymezené věcným rozsahem práv a 

svobod obsaţených v Úmluvě. K vypracování Protokolu přispěla svou činností i řada 

odborných orgánů působících v systému Rady Evropy jako například Evropská komise 

proti rasismu a intoleranci či Řídící výbor Rady Evropy pro rovnost ţen a muţů, které 

opakovaně poukazovaly na nutnost posílení ochrany poskytované Úmluvou. Článek 1 

Protokolu zakotvuje všeobecný zákaz diskriminace:  

1) Užívání každého práva přiznaného zákonem musí být zajištěno bez jakékoli 

diskriminace z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka a náboženství, politického či 
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jiného smýšlení, národnostního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

menšině, majetku, rodu či jiného postavení.  

2) Nikdo nesmí být diskriminován žádným orgánem veřejné moci z jakéhokoli důvodu, 

zejména z důvodů uvedených v odstavci 1. 

Vymezení diskriminačních důvodů se shoduje s výčtem obsaţeným v článku 14 

Úmluvy, avšak zákaz diskriminace zde ztrácí svou akcesorickou povahu a získává 

podobu autonomního práva.
52

 Protokol č. 12 jakoţto mezinárodní smlouva zavazuje 

pouze státy, respektive orgány veřejné moci a nemá tedy přímý účinek v horizontálních 

vztazích mezi dvěma soukromými osobami. Zajištění uţívání práv přiznaných zákonem 

bez diskriminace však nezbytně vyţaduje aktivní konání státu a přijetí legislativy 

poskytující efektivní ochranu před diskriminací, včetně postihu diskriminačního jednání 

a garantování dostupnosti odpovídající náhrady újmy pro jeho oběti.  

Rozšíření moţnosti přezkumu stíţností Evropským soudem pro lidská práva i na 

další oblasti by bylo jistě ţádoucí, zejména pokud se jedná o přezkum pochybení na 

straně státu, kde národní soudy nemají často potřebný odstup pro odpovídající 

posouzení případu. Zahrnutí sociálních práv ve spojení se zákazem diskriminace by také 

přineslo větší příleţitost pro prohloubení antidiskriminační judikatury ESLP a další 

rozvinutí testu nepřímé diskriminace a materiálního pojetí rovnosti. Bohuţel dosavadní 

(k 1. červnu 2011) počet pouhých 17 států, kde Protokol vstoupil v platnost, značně 

omezuje jeho praktické uplatnění, zejména pokud jej neratifikovala ţádná ze 

čtveřice evropských velmocí – Francie, Německo, Rusko ani Velká Británie.
53

   

 

2.2. Evropská sociální charta                    

             

Za nejvýznamnější úmluvu Rady Evropy upravující sociální práva je 

povaţována Evropská sociální charta
54

 přijatá v Turíně 18. října 1961. Úvodní část 

                                                           
52

  Právo nebýt diskriminován se tak, dle důvodové zprávy k protokolu, rozšiřuje na: i) užívání práva, 
které mu vnitrostátní právo výslovně garantuje, ii) užívání práva, které vyplývá z jasného závazku 
orgánu veřejné moci podle vnitrostátního práva, iii) výkon diskreční pravomoci orgánu veřejné 
správy moci a iv) jiné konání či opomenutí orgánu veřejné moci. Důvodová zpráva je k dispozici na 
webové adrese: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm.  

53
  Česká republika podepsala Protokol dne 4. listopadu 2000, ale dosud jej neratifikovala.   

54
  Evropská sociální charta byla podepsána ČSFR dne 27. května 1992 a po ratifikaci vstoupila v platnost 

dnem 3. prosince 1999. Publikována byla jako sdělení č. 14/2000 Sb. m. s. 
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Charty stanovuje 19 základních principů, o jejichţ naplnění mají smluvní státy usilovat 

za pomoci všech dostupných prostředků. V dalším textu jsou tyto principy 

rozpracovány do podoby jednotlivých práv (článků) se závazky (odstavci) 

konkretizujícími jejich obsah. Z pracovních práv zakotvených v Chartě lze jmenovat 

právo na práci, právo na spravedlivé pracovní podmínky, právo na spravedlivou 

odměnu za práci, práva organizovat se a kolektivně vyjednávat nebo právo na přípravu 

k výkonu povolání. Samostatné články pak upravují ochranu ţen, především v době 

těhotenství a kojení a rovněţ právo tělesně nebo duševně postiţených osob na odbornou 

přípravu k výkonu povolání, rehabilitaci a na profesní a sociální readaptaci.
55

  

Evropská sociální charta nedisponuje srovnatelně účinným prostředkem kontroly 

závazků jako EÚLP. Státy mají v pravidelných intervalech povinnost podávat zprávy o 

implementaci vybraných článků do svého vnitrostátního práva a pokroku při jejich 

uvádění do praktického ţivota. Zprávy monitoruje nezávislý odborný orgán – Evropský 

výbor sociálních práv (EVSP), který posuzuje soulad státem přijatých opatření 

s poţadavky Charty a navrhuje státům řešení zjištěných nedostatků. Výbor také vydává 

celkové hodnocení zaměřené na stav ochrany jednotlivých práv napříč smluvními státy 

Charty. Závěry EVSP následně projedná Vládní výbor sloţený ze zástupců členských 

států. Bohuţel dosavadní praxe ukazuje časté případy rozdílných stanovisek obou 

příslušných výborů, coţ způsobuje oslabení účinnosti procesu kontroly závazků. 

V poslední fázi procesu dohledu, zvláště tehdy pokud stát nezajistí nápravu vlastních 

pochybení nebo vůbec nespolupracuje, vstupuje do hry Výbor ministrů Rady Evropy, 

který schvaluje doporučení poţadující uvedení vnitrostátní praxe do ţádoucího stavu.  

Jeden z nejdůleţitějších prvků kontrolního mechanismu lze spatřovat 

v interpretační činnosti EVSP, ke které dochází jak při monitorování národních zpráv, 

tak v rámci pravidelného hodnocení prosazování jednotlivých článků Charty. Stejně 

jako v případě EÚLP má být i text Charty pojímán jako ţivý nástroj, kde obsah 

garantovaných práv nezůstává zmraţen v čase vzniku této smlouvy, ale mění se 

v závislosti na vývoji v dané právní oblasti a postupně tak dochází k navyšování nároků 

na sociální politiku smluvních států. 

                                                           
55

  Státy nejsou vázány všemi uvedenými sociálními a hospodářskými právy, ale mají za povinnost vybrat 
nejméně 10 článků nebo 45 odstavců, a zároveň musí tento výběr obsáhnout alespoň pět ze sedmi 
práv uvedených v III. části Charty (článku 20). 
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Interpretační činnost Výboru sehrála zásadní roli i v diskriminačním kontextu. 

Původní znění Charty neobsahovalo s výjimkou své preambule
56

 explicitní zmínku o 

zákazu diskriminace. Výbor však dovodil, ţe článek 1 odstavec 2 – závazek účinně 

chránit právo pracovníka vydělávat si na své ţivobytí ve svobodně zvoleném 

zaměstnání – implikuje ve spojení s preambulí Charty povinnost státu eliminovat 

projevy diskriminace při přístupu k zaměstnání a jeho výkonu.  

Dle interpretace výboru musí stát dostát čtyřem zásadním poţadavkům 

vyplývajícím z čl. 1 odst. 2. Za prvé zrušit veškeré právní normy a administrativní 

opatření porušující princip rovného zacházení a prohlásit za neplatné ta ustanovení 

kolektivních smluv, individuálních pracovních smluv a firemních nařízení odporující 

tomuto principu; za druhé zajistit dostupnost účinných právních prostředků v případech 

podezření z diskriminace, včetně moţnosti přenesení části důkazního břemene na 

zaměstnavatele; za třetí garantovat ochranu před propuštěním a jinými formami 

odvetných opatření zaměstnavatele vůči zaměstnanci, který vznesl stíţnost na 

diskriminační jednání a za čtvrté přijmout dostatečně odstrašující sankce za porušení 

zákazu diskriminace a poskytnout odpovídající náhradu za vzniklou újmu.
57

 

Dodatkový protokol k Chartě, přijatý v roce 1988, doplnil text o čtyři nové 

principy a jim odpovídající práva, přičemţ z hlediska tématu mé práce je významné 

zařazení práva na rovné příleţitosti a na rovné zacházení v záleţitostech zaměstnání a 

povolání bez diskriminace na základě pohlaví. Tento článek zároveň stanoví, ţe 

pozitivní opatření ve prospěch vyšší ochrany ţen a odstranění faktických nerovností 

nebudou povaţována za diskriminaci.  

Protokol z roku 1995 pak posiluje kontrolní mechanismus Charty o prvek 

kolektivních stíţností, které mohou podávat k EVSP mezinárodní organizace 

zaměstnavatelů a zaměstnanců, mezinárodní nevládní organizace s účastnickým 

statusem v systému Rady Evropy, které poţádají o zařazení do zvláštního seznamu 

                                                           
56

  Preambule Charty stanoví: „(...) užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace z 
důvodu rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického názoru, národního původu nebo sociálního 
původu“. 

57
   SCHUTTER, O. De. Prohibition of discrimination under European human rights law, The relevance for 

EU racial and employment equality directives.   Luxembourg : Office for Official Publication of the 
European Communities, 2005. s. 29. 
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vedeného Výborem a stíţnosti proti vlastnímu státu mohou podat také národní 

zaměstnanecké a zaměstnavatelské svazy.  

 

2.2.1. Revidovaná sociální charta 

 

V roce 1996 byla otevřena k podpisu Revidovaná sociální charta,
58

 která 

zapracovává změny, k nimţ došlo v průběhu trvání platnosti Evropské sociální charty. 

Navíc rozšiřuje okruh upravených sociálních práv například o ochranu v případech 

skončení zaměstnání nebo insolvence na straně zaměstnavatele a také modifikuje 

některá stávající práva doplněním nových závazků. Ve shodě se zásadou rovnosti 

omezuje nově ochranu ţen před noční prací a těţkou prací v podzemí pouze na těhotné 

ţeny, ţeny krátce po porodu a ţeny kojící. Zvyšují se standardy za účelem dosaţení 

sociální integrace a nezávislosti osob se zdravotním postiţením. Zařazeno bylo rovněţ 

právo na důstojnost v práci zaměřené mimo jiné na předcházení projevům sexuálního 

obtěţování na pracovišti. Článek 27 poţaduje rovné příleţitosti a zacházení pro 

pracovníky s rodinnými povinnostmi. Z pohledu garance principu rovného zacházení se 

nejdůleţitější změnou stalo přijetí článku E Revidované sociální charty, který zní:  

„Požívání práv stanovených v této Chartě bude zajištěno bez diskriminace založené na 

jakémkoliv důvodu, jako je rasa, barva, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné 

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

rodný nebo jakýkoliv jiný status―.       

 Tento článek zapracovává výsledky interpretační činnosti Evropského výboru 

sociálních práv do samotného textu Charty a tvoří protiváhu obdobně formulovaného 

zákazu diskriminace v článku 14 EÚLP. I pro tento článek je příznačná akcesorická 

povaha ve vztahu k právům upraveným v Chartě. Přehled závěrů Evropského výboru 

sociálních práv uvádí, ţe článek E zakazuje nejen přímou diskriminaci, ale také všechny 

formy nepřímé diskriminace. Taková diskriminace můţe vzejít tam, kde státy 

nedokáţou přijmout adekvátní kroky, tak aby práva a kolektivní výhody byly reálně 

dosaţitelné pro všechny osoby. Státy porušují Chartu, pokud bez objektivního a 
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  Česká republika Revidovanou Evropskou chartu podepsala dne 4. listopadu 2000, nicméně dosud ji 
neratifikovala. 
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rozumného ospravedlnění nezacházejí rozdílně s lidmi, kteří se nacházejí v odlišných 

situacích, jestliţe je toto rozdílné zacházení nezbytné pro zajištění skutečné rovnosti.
59

 

 Ke vztahu Evropské sociální charty a Revidované sociální charty lze dodat, ţe 

smluvní státy jsou i po ratifikaci druhé jmenované úmluvy vázány dříve vybranými 

články, avšak pokud Revidovaná charta rozšiřuje obsah určitého práva, mohou učinit 

výhradu k platnosti nově zařazených odstavců. Jinými slovy, smluvní státy nesmějí 

vyuţít ratifikace k derogaci svých existujících závazků. 

 Přes vysokou kvalitu interpretační činnosti EVSP v otázkách diskriminace, která 

reflektuje aktuální vývojové trendy v legislativě Evropské unie i přijaté mezinárodní 

smlouvy a dokumenty soft law rozvíjející princip rovného zacházení, zůstává kontrolní 

mechanismus Charty jejím největším nedostatkem. V tomto směru lze především 

poukázat na problémy s nízkým počtem státu, které ratifikovaly Dodatkový protokol 

zavádějící systém kolektivních stíţností, stále nevyjasněné rozdělení pravomoci mezi 

EVSP a Vládním výborem a také pro mezinárodní smlouvy příznačnou nízkou 

vynutitelnost nápravných opatření, jejichţ stanovení má spíše doporučující neţ právně 

závazný charakter. O něco lepší situace existuje ve státech, které ratifikovaly Protokol č. 

12 k EÚLP, protoţe i kdyţ se všeobecný zákaz diskriminace v něm obsaţený 

nevztahuje na kontrolu ustanovení jiných mezinárodních smluv, lze soudní přezkum 

ESLP aplikovat na vnitrostátní předpisy tyto závazky provádějící. Bohuţel i v jeho 

případě se ukazuje neochota států podřizovat se mezinárodním kontrolním orgánům.  

 

  

                                                           
59

  Council of Europe. Digest of the Case Law of the European Committee of Social Rights, dostupný na: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf (navštíveno 20. 
6. 2011) 
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3.  Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu 

Evropské unie 
 

Evropská unie představuje dosavadní vrchol integračních snah vedených 

myšlenkou vytvoření hospodářského a politického společenství v rámci evropského 

prostoru. Jejich počátek tvoří přijetí tří zřizovacích smluv, paříţské Smlouvy o zaloţení 

Evropského společenství uhlí a oceli z roku 1951, Smlouvy o zaloţení Evropského 

společenství pro atomovou energii a Smlouvy o zaloţení Evropského hospodářského 

společenství, které byly obě podepsány roku 1957 v Římě. V těchto smlouvách 

vymezily státy oblasti působnosti Evropských společenství a v jejich rámci na ně 

přenesly část svých svrchovaných pravomocí. Vznikl tak nadnárodní útvar nadaný 

právní subjektivitou, jehoţ orgány disponují vlastní mocí zákonodárnou, výkonnou a 

soudní.  

Pojem Evropská unie byl formálně zaveden Maastrichtskou smlouvou z roku 1992, 

která byla přijata za účelem prohloubení integrace a vybudování hospodářské a měnové 

unie. Unie byla nově postavena na třípilířové struktuře, přičemţ právní subjektivitu jí 

smlouva nadále přiznávala pouze v rozsahu působnosti Evropských společenství (1. 

pilíř), tedy zejména při utváření jednotného vnitřního trhu. Zbylé dva pilíře, společná 

zahraniční a bezpečnostní politika i policejní a justiční spolupráce, pak fungovaly na 

bázi mezivládních dohod. Lisabonská smlouva z roku 2009 opouští toto uspořádání a 

rozšiřuje právní subjektivitu Unie na všechny oblasti její činnosti.  

Unikátní povaha Evropské unie, která ji odlišuje od ostatních mezinárodních 

organizací, dala vzniknout specifickému právnímu řádu, jenţ stojí na pomezí 

mezinárodního a vnitrostátního práva. Právo Evropské unie je tvořeno dvěma úrovněmi. 

První z nich, primární právo, definuje cíle EU, instituce a jejich pravomoci i legislativní, 

soudní a rozhodovací procesy. Mezi prameny primárního práva řadíme zřizovací 

smlouvy, smlouvy pozměňující jejich text, protokoly a prohlášení připojené k 

zřizovacím smlouvám a také akty vztahující se k přistoupení nových členských států. 

Smlouvy zmocňují orgány EU k přijímání sekundárních norem, které mohou mít 

podobu nařízení, směrnic, rozhodnutí, doporučení, stanovisek nebo jiných méně 

vyuţívaných forem. Tyto akty reprezentují druhou úroveň Práva EU. Vzájemný vztah 

obou kategorií má hierarchickou povahu. Sekundární prameny práva musejí být 
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vydávány pouze v mezích pravomocí, které institucím přiznávají smlouvy a nesmí být 

v rozporu s ustanoveními primárního práva. Zřizovací smlouvy nedefinují jednoznačně 

charakter práva Evropské unie, proto významnou úlohu v tomto směru sehrála 

judikatura Evropského soudního dvora. 

Hlavní zásada spočívá v přímém, bezprostředním účinku práva EU, které tak na 

rozdíl od práva mezinárodního nevyţaduje transpozici či inkorporaci do práva 

vnitrostátního. ESD v rozsudku Van Gend en Loos
60

 dovodil tento účinek ze stěţejních 

částí zřizovacích smluv. Cílem smluv je totiţ vytvořit společný trh, jehoţ fungování se 

týká nejen členských vlád, ale rovněţ jednotlivců, kteří mají mít moţnost dovolávat se 

přímo ustanovení komunitárního práva
61

 před vnitrostátními soudy. Pro dosaţení tohoto 

cíle musí být zajištěna jednotná aplikace a interpretace komunitárních norem na celém 

území Evropského společenství, coţ by v případě transpozice norem do vnitrostátního 

práva a interpretace jednotlivými soudy členských států bylo znemoţněno. Přímý 

účinek však můţe norma vyvolávat pouze, je-li dostatečně jasná, přesná a 

bezpodmínečná a nevyţaduje dodatečnou konkretizaci.  

Ve věci Costa v. E.N.E.L.
62

 pak ESD judikoval druhý stěţejní rys práva EU a to 

jeho přednost před právem vnitrostátním. I v tomto případě poţadavek jednotné 

aplikace vedl soud k úvaze, ţe členským státům nemůţe být ponechána moţnost 

jednostranně derogovat působnost komunitární normy. Jestliţe členské státy omezily 

svou suverenitu a přenesly část svých pravomocí na ES, nemohou se zprostit své 

odpovědnosti za dodrţení komunitárních povinností odkazem na svůj vnitrostátní právní 

řád.
63

 V pozdějším rozhodnutí Simmenthal
64

 ESD uvedl, ţe vnitrostátní soud aplikující 

ustanovení práva Evropských společenství, má zajistit jejich plný účinek a pokud je to 

                                                           
60  

Rozsudek ESD ze dne 5. února 1963, NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming van Gend & 
Loos proti Nederlandse administratie der belastingen, C-26/62, Recueil, s. 1.  

61
  Pojmy komunitární právo či právo Evropských společenství (právo ES) označovaly právní akty prvního 

pilíře Evropské unie, zatímco pro oblast II. a III. pilíře byl používán pojem unijní právo. Společně 
s třípilířovou strukturou je po přijetí Lisabonské smlouvy opuštěna i tato terminologie a byl zaveden 
jednotný pojem právo Evropské unie (právo EU). V této práci, která se do značné míry zabývá 
obdobím před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, jsou oba původní pojmy používány tam, kde 
je to vzhledem ke kontextu vhodné.        

62
  Rozsudek ESD ze dne 15. července 1964, Flaminio Costa proti E.N.E.L., C-6/64, Recueil, s. 585. 

63
  SIMON, Denys. Komunitární právní řád. 1. vydání. Praha : ASPI, 2005. s. 423 a násl. 

64 
 Rozsudek ESD ze dne 9. března 1978, Amministrazione delle Finanze dello Stato v Simmenthal SpA., 

C-70/77, Recueil (1978), s. 1453. 
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nezbytné, musí odmítnout pouţití jakékoliv odporující vnitrostátní normy. 

Neaplikovatelnost takové normy nastává automaticky a nesmí být vázána na předchozí 

pouţití ústavních či jiných legislativních postupů.  

 

3.1. Primární právo    

 

3.1.1. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství 

 

Prvotní zdroj antidiskriminační úpravy v právu ES je třeba hledat jiţ ve Smlouvě 

o zaloţení Evropského hospodářského společenství (Smlouva EHS), přijaté v Římě 

v roce 1957. Hlavním cílem EHS mělo být vytvoření společného evropského trhu 

postupným odstraněním překáţek a omezení pro ekonomické aktivity a 

harmonizováním hospodářských politik jednotlivých členských států. Proto je nasnadě, 

ţe ustanovení dotýkající se rovného zacházení a zákazu diskriminace obsahovala 

Smlouva EHS pouze do té míry, nakolik zakládající státy povaţovaly taková opatření za 

nutná vzhledem k zajištění potřebné ekonomické integrace. Tento přístup lze dobře 

ilustrovat na zakotvení zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti, který byl 

aplikován na občany členských států EHS, ve snaze o prosazení stěţejních principů 

společného trhu, tedy volného pohybu pracovníků a volného pohybu sluţeb.
65

  

Skutečný základ současné antidiskriminační legislativy EU však musíme hledat 

v hlavě III Smlouvy EHS věnované sociální politice a konkrétně v jejím článku 119.
66

 

Ten stanoví: 

„Každý členský stát zajistí v průběhu první etapy uplatnění zásady stejné odměny mužů 

a žen za stejnou práci a bude ji nadále dodržovat. 

                                                           
65

  Obecný zákaz diskriminace nalezneme v článku 7 Smlouvy EHS: „V rámci použití této smlouvy, aniž 
jsou dotčena její zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.“ 
Konkrétní vyjádření tohoto zákazu ve vztahu k volnému pohybu pracovníků a služeb pak obsahují 
články 48 a 65 Smlouvy. Původní text Smlouvy v nekonsolidovaném znění je ke stažení na stránce: 
http://eur-lex.europa.eu/cs/treaties/index.htm#founding. 

66
  Po přijetí Amsterodamské smlouvy článek 141 SES a v současnosti článek 157 SFEU. 
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Odměnou ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda nebo 

plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo 

v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. 

Rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená: 

 a) že se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby; 

 b) že časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.‖ 

 

I přijetí zásady stejné odměny muţů a ţen za stejnou práci do textu Smlouvy 

EHS mělo své ekonomické pozadí. Francie, která jiţ dříve zakotvila tuto zásadu ve své 

národní legislativě, se obávala, ţe levná ţenská pracovní síla v ostatních členských 

státech znevýhodní francouzské podniky, zejména v textilním průmyslu, na společném 

trhu. Primární motivace tedy spočívala v odstranění rozdílů narušujících hospodářskou 

soutěţ uvnitř Společenství.
67

 Přesto lze dané ustanovení označit za významný krok 

směrem ke konstituování politiky ES v sociální oblasti. Se zásadou stejné odměny za 

stejnou práci se do popředí zájmu Společenství dostávají i otázky příčin nerovnosti 

v odměňování a tedy i otázky genderové nerovnosti jako takové. 

Uvedení článku 119 do praktického ţivota se ovšem ukázalo jako značně 

obtíţné. K implementaci článku do národních právních řádů bylo členským státům 

poskytnuto přechodné období končící 31. prosincem 1961. Potřebnou legislativu, která 

by zajišťovala jednotné uplatnění principu stejné odměny napříč Společenstvím, se však 

přijmout nepodařilo. Rozdílná úroveň ochrany zůstávala nezměněna i po poskytnutí 

dodatečných období pro implementaci a to navzdory kritice ze strany Komise ES. Státy, 

které nesplnily svou povinnost, argumentovaly tvrzením, ţe znění článku trpí přílišnou 

obecností a vágností a proto je potřeba nejprve konkretizovat dostatečně jeho obsah. 

Tento neuspokojivý stav trval aţ do poloviny 70. let.  

Důleţitý impuls pro posun v této oblasti znamenalo usnesení Rady o sociálním 

akčním programu z roku 1974, jeţ uznalo přednostní povahu akcí, které mají být 

provedeny ve prospěch ţen, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělání a 
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  BURRI, Susanne; PRECHAL, Sacha. EU Gender Equality Law. Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities, 2008. s. 4, dostupné na:ec.europa.eu/social/-
BlobServlet?docId=1771&langId=en; srov. rovněž KOLDÍNSKÁ, Kristina. Gender a sociální právo. 
Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 68. 
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zvyšování odborné kvalifikace a o pracovní podmínky včetně odměny za práci. 

Iniciativa ze strany členských států na sebe nenechala dlouho čekat. Výsledkem bylo 

přijetí dvou základních směrnic v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace, tedy 

směrnice Rady 75/117/EHS o sbliţování právních předpisů členských států týkajících se 

provedení zásady stejné odměny za práci pro muţe a ţeny a směrnice Rady 76/207/EHS 

o zavedení zásady rovného zacházení pro muţe a ţeny (blíţe viz podkapitola 3.3.1.). 

Pro uplatnění zásady stejné odměny a plného prosazení článku 119, přichází v 

téţe době i druhý zásadní podnět a to ze strany Evropského soudního dvora. V rozsudku 

Defrenne,
68

 jenţ se zabýval otázkou nerovnosti v odměňování mezi letuškami a 

palubními stewardy u belgické společnosti Sabena, soud konstatoval, ţe rovnost 

formulovaná v článku 119 patří mezi sociální cíle Společenství. EHS není, jak soud 

dodává pouze hospodářskou unií, ale bylo zaloţeno rovněţ k zajištění sociálního 

pokroku a zlepšení ţivotních a pracovních podmínek jeho občanů. Proto je třeba chápat 

zásadu stejné odměny za součást základních principů Společenství.
69

 

 Soud však šel ve svém uvaţování ještě dále, kdyţ judikoval přímý horizontální 

účinek článku 119 Smlouvy EHS. To znamená, ţe oběti diskriminace se mohou 

dovolávat porušení svého práva na rovnou odměnu přímo proti svému zaměstnavateli, 

tedy proti jiné soukromé osobě. Doktrína horizontálního přímého účinku ve vztahu 

k ustanovením Smlouvy EHS měla svůj základ v soudním rozhodnutí Walrave Koch,
70

 

které se dotýkalo volného pohybu pracovníků a zákazu diskriminace na základě státní 

příslušnosti. Soud odmítl argumenty proti přímému účinku spočívající v namítané 

přílišné obecnosti, nejasnosti či podmíněnosti článku 119. Avšak zároveň rozlišil na 

jedné straně oblast, „přímé a zjevné diskriminace―, která můţe být identifikována na 

základě kritérií stanovených podle článku 119 za pouţití čistě právní analýzy a na straně 

druhé oblast „nepřímé a skryté diskriminace―, která vyţaduje komplexnější posuzování 

a další upřesnění v prováděcích předpisech nebo národní legislativě jednotlivých států.
71

 

                                                           
68

  Rozsudek ESD ze dne 8. dubna 1976, Gabrielle Defrenne proti Société anonyme belge de navigation 
aérienne Sabena, Case 43-75, Recueil (1976), s. 455. 

69
  Defrenne, para 10-12.  

70
  Rozsudek ESD ze dne 12. prosince 1974, B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch proti Association Union cycliste 

internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie a Federación Española Ciclismo, Case 36-74, 
Recueil (1974), s. 1405. 

71
  Defrenne, para 18-21. 
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 Ve vztahu ke směrnici 75/117/EHS přijaté za účelem prosazení principu rovné 

odměny, pak soud konstatuje, ţe text směrnice upřesňuje poţadavky na zajištění tohoto 

principu a má vést ke shodné aplikaci článku 119 v jednotlivých členských státech. 

Směrnice tedy nerozšiřuje ani nezuţuje dopad ustanovení obsaţeného v samotné 

Smlouvě EHS. Přijetí směrnice a poskytnutí přechodného období pro harmonizaci práva 

členských států tak nikterak nezbavuje článek 119 jeho přímého horizontálního 

účinku.
72

 Při neprovedení konkretizujících ustanovení směrnice ve vnitrostátním právu 

se tak diskriminovaná osoba můţe dovolat svých práv nejen vůči státu, ale na základě 

článku 119 i vůči jakémukoli subjektu, který za nerovnost v odměňování odpovídá. 

 

3.1.2. Amsterodamská smlouva 

 

 Po čtyři desetiletí od zaloţení Evropského hospodářského společenství zůstávala 

rovnost mezi muţi a ţenami jedinou antidiskriminační
73

 oblastí upravenou v rámci 

primárního práva. Členské státy nesdílely jednotný postoj v otázce, zda posílit 

pravomoci Evropského společenství, anebo zda má oblast zákazu diskriminace zůstat 

vyhrazena jednotlivým státům a jejich ústavním dokumentům. Probíhající diskuze byla 

v 90. letech ovlivněna i procesem rozšíření EU a přípravou na přijetí nových členských 

států včetně hodnocení úrovně legislativy v kandidátských zemích.  

 K zásadnímu průlomu došlo v roce 1997 podpisem Amsterodamské smlouvy 

pozměňující text zřizovacích smluv, v níţ se členské státy rozhodly výrazným 

způsobem posílit kompetence Evropského společenství na poli boje proti diskriminaci. 

Článek 13 Smlouvy o zaloţení Evropského společenství nově stanoví: 

„Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy a v rámci pravomocí svěřených 

Společenství touto smlouvou, může Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 
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  Srov. ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1.vyd. Oxford : Oxford University Press, 2005. s. 189. 

73 
 Pojem antidiskriminační právo EU, tak jak je používán v této práci, v sobě nezahrnuje úpravu zákazu 

diskriminace na základě státní příslušnosti.  Důvodem je specifická povaha tohoto zákazu, který se 
vztahuje pouze na státní příslušníky členských států. Občané třetích zemí mohou mít prospěch z 
těchto ustanovení pouze v případech, kdy spadají do působnosti práva ES, například jako rodinní 
příslušníci občana Unie. V tomto směru si zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti zachovává 
stále těsné spojení se zajištěním volného pohybu osob a nelze mu dosud přiznat obdobný lidsko-
právní charakter, jaký judikatura ESD dovodila v případě diskriminace na základě pohlaví a dalších 
diskriminačních důvodů.  
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parlamentem jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na 

základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 

světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.― 

Článek 13 rozšiřuje katalog diskriminačních důvodů obsaţených v primárním 

právu z jednoho na 6 a lze jej tak chápat jako definitivní potvrzení příklonu ES k pojetí 

rovnosti jako základního lidského práva. V tomto smyslu navazuje na vývoj obsaţený v 

judikatuře ESD k rovnosti muţů a ţen (viz výše). Zařazení článku do úvodní části 

Smlouvy, stanovující zásady Společenství, ukazuje na samostatné, svébytné postavení 

sociální politiky směřující k zákazu diskriminace v rámci aktivit ES. Sociální politika 

tak jednoznačně přestává být jen pouhým nástrojem k zajištění ekonomické integrace 

členských států. Na druhé straně si je však třeba uvědomit, ţe konečná formulace článku 

je výsledkem obtíţně dosaţeného politického kompromisu, coţ se projevuje především 

v poţadavku jednomyslnosti hlasování. Ten vyjadřuje opatrnost členských států při 

přenášení nových pravomocí na Společenství a snahu chránit se proti přílišnému pouţití 

antidiskriminační klauzule.
74

 V ţádném případě pak konstrukce ustanovení neumoţňuje 

dovodit přímý účinek, obdobný jako u článku 141 (bývalý 119). Ţe však zmocnění 

k přijímání sekundárních předpisů nepředstavuje jen pouhou politickou proklamaci, ale 

reálný zájem členských států na společném postupu při rozvoji zákazu diskriminace, 

ukazuje i vypracování prvních dvou směrnic majících právní základ v článku 13 

v období pouhého roku od vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost.
75

 

Amsterodamská smlouva však přináší i další významné změny pro zajištění 

principu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Do článku 2 SES byla mezi základní 

poslání Společenství zařazena podpora rovného zacházení pro muţe a ţeny. Článek 3 

SES, který provádí výčet aktivit Společenství, ve svém druhém odstavci stanoví: „Při 

všech činnostech uvedených v tomto článku usiluje Společenství o odstranění nerovností 

a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy‖. Jde tedy o první ustanovení zavádějící v 

primárním právu zásadu mainstreamingu, která vyţaduje zvaţovat potenciální dopad 

přijímaných opatření v celém rozsahu politiky ES na rovné postavení muţů a ţen.  

                                                           
74

  CHOPIN, Isabelle. Article 13: New Challange for European Institutions. Brussel : Migration Policy 
Group, 1999. s. 4. dostupné na: http://www.migpolgroup.com/public/docs/113.Article13-ANew 
ChallengeforEuropeanInstitutions_EN_01.99.pdf (navštíveno 25. 5. 2011). 

75
  Amsterodamská smlouva vstoupila v platnost po ratifikaci posledním členským státem EU dne 1. 

května 1999. 
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Pozměněn byl i původní článek 119 Smlouvy EHS (nyní 141). V návaznosti na 

judikaturu ESD rozšiřuje zajištění stejné odměny za stejnou práci explicitně i na práci 

rovnocennou (stejné hodnoty). Odstavec 3 odkazuje na legislativní postup článku 251 

SES, který má být vyuţit při přijímání opatření k uplatnění zásady rovných příleţitostí a 

rovného zacházení pro muţe a ţeny v otázkách práce a zaměstnanosti. V porovnání 

s postupem podle článku 13 SES, zaloţeným na jednomyslnosti, zde Amsterodamská 

smlouva zajišťuje větší akceschopnost Unie skrze rozhodování kvalifikovanou většinou, 

navíc s demokratizujícím prvkem v podobě spoluúčasti Evropského parlamentu. 

Zmínění zásady rovných příleţitostí lze chápat jako podnět pro vypracování nástrojů 

zaměřených na prosazování materiálního pojetí rovnosti v právu EU. Tento aspekt 

posiluje i následující odstavec, který dovoluje členským státům zachovat nebo zavést 

pozitivní opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění odborné pracovní činnosti 

méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní 

kariéře. 

 

3.1.3. Lisabonská smlouva a Listina základních práv Evropské unie 

 

V období po přijetí Amsterodamské smlouvy se do popředí zájmu dostávají 

otázky spojené s institucionální reformou Unie a zabezpečením efektivního fungování 

jejích orgánů po plánovaném přistoupení nových členských zemí. Smlouva z Nice 

sjednaná v prosinci 2000, pozměňující text zřizovacích smluv, naplnila původní ambice 

evropských politiků jen z části. Vypracování výsledného textu bylo ovlivněno spory o 

budoucím směřování Unie a o vliv jednotlivých států v hlasovacích procesech uvnitř 

Evropské rady. Přestoţe smlouva zakotvila posílení flexibilních prvků v rozhodování 

unijních orgánů, nepodařilo se prosadit zavedení právní subjektivity Unie v oblastech II. 

a III. pilíře.  

Nový impuls pro evropskou integraci měla přinést Smlouva o ústavě pro 

Evropu. Smlouva vzešla z jednání Konventu, orgánu s dočasnou působností, v němţ se 

sešly zástupci vlád členských i kandidátských zemí a jejich národních parlamentů 

s představiteli evropských institucí. Aţ příliš překotný ratifikační proces Smlouvy však 

narazil na odmítnutí v referendech ve Francii a Nizozemsku.  
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Reformní myšlenky nebyly po neúspěchu Ústavní smlouvy definitivně opuštěny. 

Velká část navrhovaných změn se stala základem textu Lisabonské smlouvy, která byla 

podepsána členskými státy na sklonku roku 2007 a po mnohých peripetiích vstoupila 

v platnost k 1. prosinci 2009. Hlavní změny zavedené Lisabonskou smlouvou zahrnují 

jiţ zmiňované přiznání právní subjektivity Evropské unii jako celku a s tím spojené 

rozšíření počtu oblastí, ve kterých bude Rada rozhodovat kvalifikovanou většinou. 

Úměrně tomu roste i význam Evropského parlamentu, neboť naprostá většina 

sekundární legislativy bude přijímána v tzv. řádném legislativním procesu se 

spolurozhodováním EP. To by mělo přispět k odstranění dosavadního demokratického 

deficitu v činnostech Unie. Posílena byla i role dohledu národních parlamentů nad 

dodrţováním principu subsidiarity
76

 

Zatímco reformě ve fungování evropských institucí obsaţené v Lisabonské 

smlouvě musí být přiznán klíčový význam, nově zavedené změny v oblasti rovného 

zacházení a zákazu diskriminace lze těţko srovnávat se zemětřesením vyvolaným 

článkem 13 Amsterodamské smlouvy. Největší inovací v rámci původní Smlouvy o 

zaloţení Evropského společenství, nyní přejmenované na Smlouvu o fungování 

Evropské unie, představuje vloţení článku 10, který stanoví: „Při vymezování a 

provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti jakékoliv diskriminaci 

na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo 

přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace―. Tento článek v 

návaznosti na změny obsaţené v Amsterodamské smlouvě formuluje zásadu 

mainstreamingu, dosud vztaţenou jen k rovnosti muţů a ţen, nově i na ostatní 

diskriminační důvody zakotvené v primárním právu. I samotný článek 13 (po 

přečíslování čl. 19) byl pozměněn, kdyţ k přijímání opatření k boji proti diskriminaci se 

vyţaduje souhlas Evropského parlamentu. Je tak nahrazena dřívější konzultativní role 

EP, coţ koresponduje se snahou o celkovou demokratizaci rozhodovacích procesů Unie. 

Poţadavek jednomyslnosti při hlasování v Radě však zůstává zachován.   

Výraznější obměnou prochází Smlouva o Evropské Unii. Článek 2 se přihlašuje 

k hodnotám úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a 
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  Tento princip stanoví, že v oblastech, které nespadají do jeho výlučné působnosti, vyvíjí Společenství 
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a lze je lépe dosáhnout na úrovni Společenství. Přijetím Maastrichtské smlouvy ze dne 7. února 
1992 se stal princip subsidiarity součástí Smlouvy o Evropském společenství (čl. 3b). 
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dodrţování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty tvoří základy, 

na nichţ je evropská integrace postavena. Zároveň vyzdvihuje ideu společnosti 

vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, 

solidaritou a rovností ţen a muţů. Podle čl. 21 uplatňuje Unie stejné principy i při své 

činnosti na mezinárodní scéně. V rámci vymezení hlavních cílů v článku 3 je uvedeno: 

„Unie bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální 

spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv 

dítěte―. Všechna tato ustanovení jen potvrzují důleţitost, jakou Evropská unie přikládá 

základním lidským právům a principu rovnosti, se zvláštním důrazem na rovnost muţů 

a ţen, ve všech oblastech své činnosti. Jde o další doklad postupné proměny postavení 

zásady rovnosti v právu EU, z původně ekonomicky motivovaného principu, 

omezeného na úzkou oblast zajištění rovné odměny v zaměstnání, se konstituuje 

v základní hodnotu prostupující celou šíří aktivit Unie.
77

 Tato proměna nemá v ţádném 

případě pouze proklamativní charakter. Jak například upozorňuje Sacha Prechal,
78

 

přiznání statutu základního práva zásadě rovnosti zvyšuje její váhu při soudním 

rozhodování v situacích střetu dvou konkurenčních hodnot a zároveň vyţaduje přísnější 

přezkum soudu při posuzování výjimek z této zásady. Moderní chápání lidských práv 

také implikuje závazek státu k vysoce aktivnímu přístupu při zajištění jejich garance 

jednotlivcům.    

Za dovršení tohoto vývoje lze povaţovat článek 6 SEU, kterým Unie uznává 

práva, svobody a zásady obsaţené v Listině (Chartě) základních práv Evropské unie a 

přiznává Listině rovnocennou právní sílu s primárním právem. Listina základních práv 

EU je první právně závazný katalog lidských práv přijatý na půdě EU. Vznikla na 

zasedání Konventu pod vedením bývalého německého prezidenta Romana Hercoga. 

Text byl posvěcen vedoucími představiteli evropských institucí na zasedání v Nice 

v roce 2000. Její právní status však zůstal nedořešen a prosazení právní závaznosti 

Listiny se stalo obtíţným politickým úkolem. Jako součást Ústavní smlouvy pro Evropu 

se stala jedním z argumentů odpůrců obávajících se přílišné federalizace Unie. 
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  K přínosu Lisabonské smlouvy pro oblast rovného zacházení srov. ELLIS, Evelyn. The Impact of the 
Lisbon Treaty on Gender Equality, European Gender Equality Law Review, 2010, č. 1, s. 7-13. 
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  PRECHAL, Sacha. Non-discrimination Does Not Fall Down from Heaven, Eric Stein Working Paper, 
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Lisabonská smlouva nakonec přinesla řešení nikoli zařazením Listiny přímo do 

primárního práva, ale odkazem na její právní sílu.  

Absence vlastního lidsko-právního katalogu způsobovala obtíţe především 

v situacích, kdy se akty Unie nebo předpisy států provádějící ve vnitrostátním právu 

tyto akty, dostaly do střetu se základními lidskými právy. Judikatura ESD vyvinula 

doktrínu základních práv jako obecné zásady právní, nepsaného pramene práva EU se 

silou primárního práva. Ve věci Stauder
79

 soud poprvé prohlásil, ţe přestoţe základní 

lidská práva nejsou výslovně uvedená v aktech primárního ani sekundárního práva, jsou 

nicméně implicitně obsaţená v obecných zásadách komunitárního práva, které Soudní 

dvůr musí chránit. Z následující judikatury
80

 lze vyvodit tři základní zdroje inspirace 

pro komunitární koncept lidských práv: i) ústavní tradice společné členským státům, ii) 

mezinárodní smlouvy o lidských právech a iii) rozhodovací činnost Evropského soudu 

pro lidská práva.
81

 ESD tak vlastně vyplnil mezeru v právu EU, protoţe pokud by byl 

soulad komunitárních norem se základními lidskými právy posuzován jednotlivými 

ústavními soudy členských zemí, hrozilo by riziko nejednotné aplikace práva EU. Po 

Lisabonské smlouvě pak získává obsah lidských práv na úrovni Evropské unie 

jednoznačné vymezení.  

Rozsah práv a svobod obsaţených v Listině vychází především z EÚLP a 

Sociálních chart přijatých Radou Evropy a Evropskou Unií, na které se také odvolává 

ve své preambuli. Jednotlivé formulace byly modernizovány a reflektují vývoj v této 

oblasti, zejména judikaturu ESLP a interpretační činnost EVSP. Listina zakotvuje i 

specifická práva spojená s institutem evropského občanství a také některé z cílů politiky 

EU, jako je ochrana ţivotního prostředí a ochrana spotřebitele.  

Zákaz diskriminace najdeme v čl. 21 Listiny: „Zakazuje se jakákoli diskriminace 

založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, 
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Rozsudek ESD ze dne 12. listopadu 1969, Erich Stauder proti Ville d'Ulm – Sozialamt, C-29/69, Recueil 
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  Zejména rozsudek ESD ze dne 17. prosince 1970, Internationale Handelsgesellschaft mbH proti 

Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, C-11/70, Recueil (1970), s. 1125, rozsudek 
ESD ze dne 14. května 1974, J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung proti Komisi Evropských 
společenství, C-4/73, Recueil (1974), s. 491 nebo rozsudek ESD ze dne 13. prosince 1979, Liselotte 
Hauer proti Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, Recueil (1979), s. 3727.    

81
  ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Ochrana lidských práv jako součást procesu konstitualizace EU. Právny obzor, 

2004, 87, č. 2, s. 150-160. 
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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.  

V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se 

zakazuje jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti―. 

Na první pohled zaujme velmi rozsáhlý seznam zakázaných diskriminačních 

kritérií, jenţ byl rovněţ ovlivněn judikaturou ESLP, která postupně obohatila 

demonstrativní výčet uvedený v EÚLP o řadu těchto důvodů. V článku 23 pak najdeme 

samostatnou úpravu rovnosti ţen a muţů s potvrzením moţnosti přijetí pozitivních 

opatření ve prospěch znevýhodněného pohlaví.   

Pro pochopení významu Listiny základních práv EU je nezbytné zmínit věcnou 

působnost tohoto dokumentu. Z článku 51 vyplývá, ţe ustanovení Listiny se pouţijí při 

dodrţení zásady subsidiarity na činnost orgánů Unie a na členské státy pouze v případě, 

kdy uplatňují (implementují nebo aplikují) právo EU. Navíc je jak v samotné Listině, 

tak v článku 6 SEU zdůrazněno, ţe Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie vymezené 

ve smlouvách (SEU a SFEU). Listina tedy neobsahuje ţádné zmocnění, na základě 

něhoţ by Unie mohla svou činnost vyvíjet v nových oblastech spadajících dosud 

výlučně do působnosti členských států. Zároveň je zřejmé, ţe uvedená práva zavazují 

pouze orgány Unie a členské státy a tudíţ se jich nemohou dovolávat soukromé 

subjekty v horizontálních vztazích, tedy vůči jiné soukromé osobě, ale pouze vertikálně 

vůči státu nebo EU.  

Posledním přínosem Lisabonské smlouvy v oblasti lidských práv, který bych 

chtěl zmínit, je přistoupení Evropské unie k EÚLP, deklarované opět v článku 6 SEU. 

Bude tak odstraněn deficit, kdy akty orgánů EU nemohly být dosud, na rozdíl od 

vnitrostátních předpisů členských států provádějících tyto akty, přezkoumávány 

Evropským soudem pro lidská práva z hlediska jejich souladu se základními lidskými 

právy a svobodami. Přistoupením by měl být rovněţ zajištěn jednotný a konzistentní 

systém ochrany lidských práv na evropské úrovni.
82
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  Významu přistoupení EU k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a jeho 
konsekvencím se detailně věnuje Kristina KOLDÍNSKÁ v publikaci: Gender a sociální právo. Rovnost 
mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 75-79.  
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3.2. Zásada rovného zacházení a nediskriminace jako obecná zásada práva 

EU: Rozsudek ESD ve věci Mangold 

 

Výše zmíněné obecné zásady práva EU, tvořící jeden z pramenů práva Evropské 

unie, se dostaly do středu pozornosti v souvislosti s rovností a zákazem diskriminace 

v hojně komentovaném a také značně kritizovaném rozsudku ESD ve věci Mangold.
83

 

Předmětem sporu se stal německý zákon, který prováděl směrnici Rady 1990/70/ES o 

pracovních poměrech na dobu určitou. Ten stanovil, ţe uzavření smlouvy na dobu 

určitou musí být podmíněno existencí objektivního důvodu, avšak tato podmínka není 

vyţadována, pokud pracovník dosáhl věku 58 let. Tuto výjimku nebylo moţné uplatnit, 

jestliţe od skončení pracovní smlouvy na dobu neurčitou u téhoţ zaměstnavatele 

neuplynulo období alespoň 6 měsíců. Od počátku roku 2003 do konce roku 2006 byla 

dočasně věková hranice uvedená v zákoně sníţena z 58 na 52 let. 

Ustanovení německého zákona se zdálo být, podle soudu předkládajícího 

předběţnou otázku, v rozporu s článkem 6 směrnice Rady 2000/78/ES upravující mimo 

jiné zákaz diskriminace z důvodu věku v oblasti zaměstnání a povolání. Článek 6 

umoţňoval členským státům zachovat rozdílné zacházení na základě věku, pokud je 

objektivně a rozumně odůvodněno legitimními cíli, zejména legitimními cíli politiky 

zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání, a jestliţe prostředky k dosaţení 

uvedených cílů jsou přiměřené a nezbytné. Především naplnění kriterií přiměřenosti a 

nezbytnosti bylo v souvislosti s posunem věkové hranice v německém zákoně 

zpochybňováno. V okamţiku vzniku původního sporu však ještě neuplynula lhůta pro 

transpozici směrnice do vnitrostátního právního řádu. Proto se národní soud domníval, 

ţe německý zákon není neslučitelný s právem ES pro rozpor s článkem 6 jako takovým, 

ale kvůli porušení zásady, která brání členskému státu přijmout během lhůty pro 

provedení směrnice opatření, jeţ by ohrozilo výsledek sledovaný touto směrnicí.
84

 

ESD sice potvrdil existenci negativní povinnosti členských států zdrţet se 

zásahů ohroţujících cíle směrnice, avšak hlavní důraz při řešení poloţené otázky poloţil 
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  Rozsudek ESD ze dne 22. listopadu 2005, Werner Mangold proti Rüdigeru Helmovi, C-144/04, Recueil 
(2005), s. I-09981. 
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  Uvedenou zásadu judikoval ESD v rozsudku ze dne 18. prosince 1997, Inter-Environnement Wallonie 

ASBL proti Région wallonne, C-129/96, Recueil (1997), s. I-07411. 



50 
 

neočekávaně na doktrínu obecných zásad práva EU, kdyţ konstatuje, ţe samotná 

směrnice nezakotvuje zásadu rovného zacházení v zaměstnání, neboť zdroj této zásady 

je třeba hledat v mezinárodních právních instrumentech a ústavních tradicích 

společných členským státům. Zásada nediskriminace na základě věku tedy musí být dle 

soudu povaţována za obecnou zásadu práva Společenství. Její dodrţování proto nemůţe 

být vázáno na uplynutí prováděcí lhůty směrnice, jeţ má pouze stanovit obecný rámec 

pro boj s diskriminací na základě věku, zejména pokud jde o organizaci vhodných 

procesních prostředků, důkazní břemeno, ochranu před pronásledováním, sociální 

dialog, pozitivní akce a další specifická opatření.
85

 

Odůvodnění soudu vzbuzuje řadu otazníků. Tím hlavním pochopitelně zůstává, 

zda v právu EU skutečně existuje obecná zásada nediskriminace na základě věku a co je 

jejím obsahem? Nemůţe být pochyb o tom, ţe právo EU obsahuje obecnou zásadu 

rovného zacházení a nediskriminace, jejíţ pozitivní vyjádření najdeme ve většině 

mezinárodních lidsko-právních úmluv i ústavních dokumentů členských států. 

Uplatnění této obecné zásady nutně vyţaduje určit hranici mezi přípustným 

rozlišováním, zaloţeném na důvodech, které daná společnost povaţuje za legitimní a 

nepřípustnou diskriminací, která je naopak pokládána za iracionální a svévolnou. 

Naprostá většina mezinárodních smluv a ústavních listin však neuvádí výslovně věk 

jako zakázané kriterium pro rozlišování, ačkoliv je nutné si uvědomit, ţe výčty 

diskriminačních důvodů v těchto dokumentech bývají obvykle pouze demonstrativní. 

Kriterium věku je zmíněno v čl. 21 Listiny základních práv EU (v době rozsudku 

Mangold bez právní závaznosti) a samozřejmě také v článku 13 Amsterodamské 

smlouvy. Ačkoliv můţe tato skutečnost naznačovat, ţe si členské státy jsou vědomy 

nepříznivých důsledků diskriminace na základě věku a hodlají tedy přijmout opatření 

pro boj s touto formou diskriminace, lze jen stěţí povaţovat obě ustanovení za 

dostatečný zdroj pro vyvození existence obecné zásady nediskriminace na základě věku 

v právu EU. Kritiku
86

 postupu ESD při formulování takové zásady lze tedy vnímat jako 

oprávněnou. 
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  Mangold, body 74-76. 

86 
 Pochyby o přesvědčivosti argumentace soudu s ohledem na existenci obecné zásady zákazu 

diskriminace na základě věku dobře reprezentuje stanovisko generálního advokáta Mazáka ze dne 
15. února 2007, k případu ESD Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA, C-411/05, Recueil 
(2007), s. I-08531.   
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Situace je ovšem sloţitější. Generální advokátka Sharpston ve svém stanovisku 

k případu Bartsch,
87

 v němţ detailně analyzuje rozhodnutí Mangold, upozorňuje, ţe 

určité projevy diskriminace na základě věku byly vţdy zakázány obecnou zásadou 

rovnosti, která je součástí práva Společenství. Uvedené tvrzení lze objasnit tak, ţe ţádné 

kriterium rozlišování nesmí být v právních řádech členských států pouţito zcela 

svévolně nebo iracionálně. Pokud by zákonodárce například odepřel moţnost cestovat 

veřejnou dopravou lidem ve věku mezi 40 a 50 lety, ústavní soud by jistě takový zákon 

zrušil pro rozpor s obecnou zásadou nediskriminace. Zjednodušeně řečeno, specifická 

zásada nediskriminace zapovídá jakékoliv rozlišování na základě věku, které nemá 

oporu v zákonem stanovených výjimkách, zatímco obecná zásada zakazuje pouze zcela 

zjevné případy svévolného rozlišování, jejichţ nepřijatelnost vyplývá ze samé podstaty 

rovnosti.  

Co znamená výše uvedené ve vztahu k případu Mangold. Výjimka v německém 

zákoně o pracovních poměrech na dobu určitou nebyla jistě stanovena zcela svévolně, 

neboť měla za cíl podporu pracovního začlenění starších nezaměstnaných pracovníků. 

ESD však nevyvodil neslučitelnost této výjimky s právem ES z absence legitimního 

cíle, avšak z důvodu její nepřiměřenosti k sledovanému cíly. Nabízí se tedy otázka, zda 

lze poţadavek proporcionality chápat jako součást obecné zásady rovnosti?  

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Soud se ve svém rozsudku k tomuto 

problému nikterak nevyjadřuje, kdyţ konstatuje pouze nesoulad německé legislativy 

s poţadavkem proporcionality uvedeným v článku 6 směrnice 2000/78/ES.
88

 Naproti 

tomu AG Tizzano ve svém stanovisku
89

 osvětluje obecnou zásadu rovnosti, kdyţ uvádí: 

„Podle této zásady je zakázáno, aby se srovnatelnými situacemi bylo zacházeno odlišně 

a s odlišnými situacemi stejně, není-li taková odlišnost objektivně odůvodněna 

sledováním legitimního cíle a jestliţe toto jednání je přiměřené a nezbytné pro dosaţení 
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  Stanovisko generální advokátky Sharpston ze dne 22. května 2008, Birgit Bartsch proti Bosch und 
Siemens Hausgeräte (BSH) Altersfürsorge GmbH, C-427/06, Recueil (2008), s. I-07245. 

88
  Například profesor Jan Jans ve svém článku, který jinak obhajuje racionalitu rozhodnutí ESD ve věci 

Mangold, vidí jako hlavní nedostatek rozsudku nedostatečné zdůvodnění, proč německá legislativa 
porušuje nejen článek 6 směrnice, ale rovněž obecnou zásadu rovnosti. Srov. JANS, Jan. The Effect in 
National Legal Systems of the Prohibition of Discrimination on Grounds of Age as a General Principle 
of Community Law. Legal Issues of Economic Integration, 2007, č. 34, s. 65. 

89
  Stanovisko generálního advokáta Tizzana ze dne 30. června 2005, Werner Mangold proti Rüdigeru 

Helmovi, C-144/04, Recueil (2005), s. I-09981. bod 83. 
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tohoto cíle“. Problémem uvedeného tvrzení je, ţe jeho jednotlivé části byly vyvozeny 

odkazem na předešlou judikaturu ESD v oblasti rovného zacházení mezi muţi a ţenami, 

tedy a priori podezřelého kriteria. Přiměřenost a nezbytnost lze totiţ poţadovat pouze 

tam, kde posuzuji výjimku ze zákazu rozlišování zaloţeného na podezřelém kriteriu.
90

  

Naopak u nezakázaných důvodů pro rozlišování musí být zákonodárci ponechán 

široký prostor pro uváţení, který není moţný limitovat přísným přezkumem nezbytnosti 

a přiměřenosti. Dostáváme se tak zpět na začátek. Tedy k otázce zda, jak se domníval 

soud, jiţ před přijetím směrnice existovalo členskými státy sdílené přesvědčení o 

nepřípustnosti rozlišování na základě věku, nebo jak argumentují kritici rozsudku, bylo 

toto přesvědčení uznáno aţ samotnou směrnicí, coţ by znamenalo, ţe členské státy mají 

prováděcí období na zakotvení věku jako podezřelého kriteria v oblasti zaměstnání do 

svých právních řádů.            

 Dalším diskutovaným aspektem rozsudku Mangold se stala povaha obecných 

zásad práva EU a jejich pouţitelnost na horizontální spory mezi dvěma soukromými 

subjekty. Vrátím-li se zpět ke zrodu doktríny lidských práv (mezi něţ lze řadit i zásadu 

rovného zacházení a nediskriminace) v právu EU, pak měly slouţit jako interpretační 

nástroj ESD při posuzování, zda akty Společenství, či jejich provádění členskými státy, 

neporušují základní práva jednotlivců. Ochraně práv před zásahy ze strany evropských 

institucí a členských států odpovídá nejlépe vertikální přímý účinek. Podporu pro tento 

závěr můţeme najít i v úpravě věcné působnosti Listiny základních práv EU. ESD 

dosud přiznal horizontální přímý účinek jednoznačně jen těm obecným zásadám, které 

jsou vyjádřeny v některém z ustanovení primárního práva.  

Mnozí autoři interpretující rozsudek Mangold se domnívají, ţe dané rozhodnutí 

má být chápáno nikoli jako potvrzení horizontálního přímého účinku obecných zásad, 

ale spíše jako aplikace tzv. vylučujícího přímého účinku.
91

 Obecné zásady práva EU 
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  Také Sacha Prechal nezmiňuje požadavek přiměřenosti jako součást obecné zásady rovnosti a uvádí: 
“princip rovnosti a zákazu diskriminace vyžaduje, aby s výjimkou případů, kdy existuje objektivní 
ospravedlnění, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi 
stejně“. Viz. PRECHAL, Sacha. Non-discrimination Does Not Fall Down from Heaven, Eric Stein 
Working Paper, 2009, č. 4, s. 8. Srov. též Stanovisko generálního advokáta Mazáka ze dne 15. února 
2007, Félix Palacios de la Villa proti Cortefiel Servicios SA, C-411/05, Recueil (2007) s. I-08531, bod 
90.     
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  Rozlišení obou přístupů včetně posouzení jejich možné aplikace v případu Mangold i v následném 

rozsudku Kücükdeveci se detailně věnuje článek: MUIR, Elise. Of ages in – and edges of – EU law. 
Common Market Law Review, 2011, č. 48, s. 39–62. 
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nejsou určeny k tomu, aby stanovily práva a povinnosti jednotlivců uplatnitelné 

v horizontálních vztazích. Filippo Fontanelli ve své stati konstatuje, ţe vytvoření 

nového soboru nepsaných povinností soukromých subjektů by se jen těţko slučovalo 

s hodnotou právní jistoty (která sama tvoří jednu z obecných zásad práva EU) a vedlo 

by k situaci, kdy jsou osoby odpovědné za selhání svých států dodrţovat povinnost 

provádět právní předpisy EU v souladu s obecnými právními zásadami.
92

 Vylučující 

přímý účinek lépe odpovídá smyslu obecných zásad, kdyţ poţaduje neaplikovat 

vnitrostátní předpis, který jim odporuje. Po vyloučení předpisu, či jeho části, pak soud 

nepostupuje v horizontálním sporu podle obecné zásady, protoţe ta nekonkretizuje 

práva a povinnosti jednotlivců, ale podle jiné části vnitrostátního právního řádu. I 

v tomto druhém případě se však znovu vynořuje hodnota právní jistoty. Zaměstnavatel 

uzavřel s panem Mangoldem smlouvu na dobu určitou, protoţe mu to umoţňoval 

německý zákon. V soudním sporu však nemůţe být tato pasáţ zákona aplikována a 

namísto ní se pouţijí ostatní ustanovení zákona vyţadující objektivní důvod pro 

uzavření takové smlouvy. Protoţe zaměstnavatel ţádný jiný důvod neţ věk pana 

Mangolda neuvedl, musel by soudní spor prohrát a nést s tím spojené následky.  

Rozsudek Mangold byl kritizován i v souvislosti s moţným popřením ustálené 

judikatury, která nepřiznává netransponovaným směrnicím přímý účinek. Dle mého 

názoru nelze v rozhodnutí najít oporu pro tento závěr, neboť ESD jednoznačně 

deklaruje, ţe přímý účinek má pouze samotná obecná zásada rovnosti na základě věku a 

směrnice tuto zásadu pouze vyjadřuje. Samozřejmě to můţe vzbuzovat pochybnost, zda 

je směrnice nejvhodnějším právním nástrojem zvoleným k tomuto účelu, zvláště pokud 

samotný text směrnice její specifickou povahu, spočívající v osvětlování obsahu obecné 

zásady, nikterak jasně nedeklaruje. To vytváří určitou nejistotu, jaké části směrnice 

mohou být pouţity pro výklad souladu vnitrostátního práva s právem EU a jaká 

ustanovení, například procesního charakteru, takovou schopnost nemají. Nevyřešena 

zůstává zatím i otázka, zda části směrnice, které vyjadřují obecnou zásadu, je moţné 

pouţít pouze ve vztahu k oblasti směrnicí upravenou, tedy zaměstnání a povolání, nebo 

naopak v celém rozsahu působnosti práva EU. Většina autorů se přiklání k prvnímu 

restriktivnímu přístupu. 
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  FONTANELLI, Filippo. General Principles of the EU and a Glimpse of Solidarity in the Aftermath of 
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Případ Mangold zůstává i nadále přijímán odbornou veřejností nejednoznačně. 

Často je vnímán jako příklad překročení hranic interpretační role ESD a prosazování 

vlastních představ soudu o ţádoucím obsahu práva EU. ESD nicméně, i navzdory 

kritice z řad některých generálních advokátů u něj působících, potvrdil svoji linii 

rozhodování v nedávném rozsudku Kücükdeveci.
93

 Rovněţ německý ústavní soud 

posvětil vyloučení aplikace předmětné pasáţe zákona o pracovních poměrech na dobu 

určitou před národními soudy. Bude tedy zajímavé sledovat následnou judikaturu ESD 

ohledně uplatňování obecné zásady rovného zacházení a nediskriminace či jejích sloţek 

vztaţených k jednotlivým diskriminačním kritériím, která by měla přispět k odstranění 

některých výše uvedených nejasností a problémů. 

     

3.3. Sekundární právo 

 

 Primární právo v průběhu svého vývoje vytvořilo poměrně široký prostor pro 

přijímání následné konkretizující sekundární legislativy v oblasti rovného zacházení a 

zákazu diskriminace. Jako nejvhodnější právní nástroj k tomuto účelu byla zvolena 

směrnice, coţ můţe být chápáno jako uznání sdílené odpovědnosti členských států a EU 

v uvedené oblasti. Směrnice zavazují členské státy co do výsledku, kterého má být 

dosaţeno, a ponechávají na jejich vlastní úvaze, jaké konkrétní prostředky pro dosaţení 

stanoveného cíle zvolí. Je však nutné podotknout, ţe v řadě novějších směrnic je v 

důsledku vysoké konkrétnosti ustanovení moţnost pro úvahu států výrazně limitována. 

Například potřeba jednotného výkladu pojmů antidiskriminačního práva EU vede 

k nezbytnosti převzetí doslovného znění definic obsaţených ve směrnicích. Ve vztahu 

k jednotlivcům vyvinula judikatura ESD
94

 doktrínu tzv. vertikálního přímého účinku 

směrnic. To znamená, ţe pokud směrnice přiznávají osobám jasná a bezpodmínečná 

práva, mohou se jich dovolat proti státu, který neprovedl řádně ustanovení směrnice do 

svého vnitrostátního právního řádu ani po uplynutí transpoziční lhůty. V následujícím 

textu se zaměřím výhradně na směrnice upravující rovné zacházení a zákaz 

diskriminace v pracovním prostředí.                
                                                           
93

  Rozsudek Soudního dvora ze dne 19. ledna 2010, Seda Kücükdeveci proti Swedex GmbH & Co. KG, C-
555/07, Recueil (2010). 

94 
 Zejména rozsudek ESD ze dne 2. srpna 1993, M. Helen Marshall proti Southampton and South-West 

Hampshire Area Health Authority, C-271/91, Recueil (1993), s. I-4367. 
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3.3.1 Směrnice v oblasti rovného zacházení pro muže a ženy 

 

Prvním nástrojem sekundární legislativy přijatým v oblasti rovného zacházení a 

zákazu diskriminace na základě pohlaví se stala směrnice Rady 75/117/EHS o 

sbliţování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné 

odměny za práci pro muţe a ţeny.
95

 Jako její právní základ byl vyuţit článek 100 

Smlouvy EHS, který umoţňoval Radě na návrh Komise jednomyslně přijímat směrnice 

o sbliţování právních předpisů členských států, které mají přímý vliv na vytváření nebo 

fungování společného trhu. Směrnice měla přinést potřebný pokrok při eliminaci 

rozdílné úrovně zajištění zásady rovné odměny v jednotlivých členských státech. 

Směrnice přejímá zásadu obsaţenou v čl. 119 Smlouvy EHS (viz výše), avšak 

explicitně hovoří i o stejné odměně za práci, které je přiznána stejná hodnota. Zvláštní 

pozornost pak v tomto směru věnuje systémům klasifikace práce, kdyţ vyţaduje v jejich 

rámci pouţití shodných kritérií pro muţe a ţeny a zajištění nediskriminačního dopadu 

uvedených systémů na některé z pohlaví. Články 3 a 4 ukládají členským státům 

povinnost odstranit ze svých právních a správních předpisů ustanovení, která odporují 

zásadě rovné odměny pro muţe a ţeny a zároveň mají státy učinit potřebná opatření, 

aby byla změněna či prohlášena za neplatná ustanovení kolektivních smluv, mzdových 

tarifů, dohod o mzdě nebo individuálních pracovních smluv, neslučitelná s uvedenou 

zásadou. Ambicí směrnice bylo rovněţ přispět k zajištění účinné soudní ochrany práva 

na rovnou odměnu na srovnatelné úrovni ve všech členských státech. 

Důkazem prioritního zájmu o dosaţení rovnosti mezi muţi a ţenami, 

vyjádřeného v sociálním akčním programu z roku 1974, bylo i vypracování druhé 

směrnice Rady 76/207/EHS.
96

 Ve své preambuli směrnice konstatuje nezbytnost přijetí 

úpravy rovného zacházení pro muţe a ţeny, neboť přestoţe tato oblast představuje 

                                                           
95  

Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy, Úř. věst. L 45, 19. 2. 1975, 
s. 19-20. 

96
  Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže 

a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání 
a o pracovní podmínky, Úř. věst. L 39, 14. 2. 1976, s. 40-42. 
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jeden z cílů Společenství, vlastní text Smlouvy EHS k tomuto účelu dosud nestanovil 

nezbytné pravomoci.
97

  

Rovné zacházení dle směrnice vyţaduje vyloučení jakékoli diskriminace na 

základě pohlaví a to pokud jde o i) podmínky přístupu ke všem zaměstnáním a ke všem 

stupňům hierarchie pracovních funkcí, ii) pracovní podmínky, přičemţ zvláště jsou 

zdůrazněny podmínky propouštění, iii) přístup ke všem druhům a ke všem úrovním 

odborného poradenství pro volbu povolání, odborného vzdělávání a rekvalifikace. 

Stejně jako v případě předcházející směrnice musí státy odstranit diskriminační 

ustanovení z legislativních předpisů i smluvních a kolektivních ujednání. Státy mají 

navíc přezkoumat předpisy původně určené k ochraně pracovníků, které se v průběhu 

doby staly neopodstatněnými. Smyslem tohoto článku bylo především přehodnocení 

legislativy, jeţ ţenám obecně zakazovala výkon některých fyzicky náročných povolání 

nebo noční práce. Naopak směrnicí nejsou dotčena ustanovení na ochranu ţen z důvodu 

jejich těhotenství a mateřství.  

Členským státům byl ponechán prostor k zavedení pozitivních opatření, která 

mají za cíl překonat stávající nerovnosti bránící ţenám v dosaţení rovných příleţitostí 

v oblastech upravených směrnicí. Podle článku 2 odstavce 2 disponují státy právem 

vyloučit z působnosti směrnice ty pracovní činnosti, u nichţ z důvodů jejich povahy 

nebo podmínek jejich výkonu představuje pohlaví pracovníka určující prvek. Zároveň 

však musí pravidelně přezkoumávat potřebnost zachování takových výjimek, a jak 

dovodila judikatura ESD,
98

 poţaduje směrnice vypracování úplného seznamu těchto 

výjimek a jeho předání Komisi, která následně kontroluje jeho aplikaci. Klasickými 

příklady, kdy pohlaví tvoří určující poţadavek pro výkon profese, mohou být muţské či 

ţenské herecké role, předvádění pánské či dámské módní konfekce na přehlídkách nebo 

provádění osobních prohlídek zaměstnancem stejného pohlaví.  

                                                           
97

  Rada využila článku 235 smlouvy o EHS, který stanovil: „Ukáže-li se, že k dosažení některého z cílů 
Společenství v rámci společného trhu je nezbytná určitá činnost Společenství, a tato smlouva mu 
k tomu neposkytuje nezbytné pravomoci, přijme Rada na návrh Komise a po konzultaci se 
Shromážděním jednomyslně vhodná opatření“. 

98
  Rozsudek ESD ze dne 21. května 1985, Komise Evropských společenství proti Spolkové republice 

Německo, C-248/83, Recueil (1985), s. 1459. 
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Znění směrnice 76/207/EHS bylo podstatným způsobem novelizováno směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES.
99

 Bylo nezbytné především zapracovat do 

textu relevantní judikaturu ESD v oblasti rovného zacházení, která konkretizovala a 

upřesnila platné závazky obsaţené v původním dokumentu. V mezidobí došlo rovněţ na 

podkladě článku 13 Amsterodamské smlouvy k přijetí dvou směrnic zakotvujících 

ochranu před diskriminací z důvodu rasy, věku, sexuální orientace, náboţenského 

vyznání a zdravotního postiţení. Vyvstala tak potřeba sjednotit formulace dotýkající se 

zásady rovného zacházení na základě pohlaví s obsahem těchto předpisů. 

V nově vloţeném ustanovení nalezneme vyjádření poţadavku mainsteamingu, 

tedy povinnosti, aby členské státy vzaly do úvahy cíl rovnosti mezi muţi a ţenami při 

přípravě legislativy a tvorbě svých politik a programů i jejich následného provádění. 

Směrnice přejímá definice klíčových pojmů přímé a nepřímé diskriminace, tak jak byly 

vymezeny judikaturou ESD a mezi nepřípustné formy diskriminace výslovně zahrnuje 

také obtěţování a sexuální obtěţování (čl. 2). Za zakázané bylo označeno i navádění 

k diskriminaci na základě pohlaví. Ve srovnání s původní směrnicí rozšiřuje novela 

rozsah svého uplatnění o oblast členství a činnosti v organizacích zaměstnanců a 

zaměstnavatelů.  

 Po vzoru směrnice upravující zákaz diskriminace z důvodu rasy nebo etnického 

původu (viz níţe) obsahuje novelizované znění povinnost ustavení subjektu pro 

podporu rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě pohlaví i 

s uvedením minimálního rozsahu pravomocí, kterými musí tento subjekt disponovat. 

Výraznou obměnou, spojenou s konkretizací závazků členských států, prošly i články 

zabývající se právní ochranou před diskriminací. Státy mají zajistit skutečnou náhradu 

škody utrpěné diskriminovanou osobou a zavést účinné, přiměřené a odrazující sankce 

za porušení vnitrostátních předpisů provádějících tuto směrnici. 

 Významný přínos novely spočívá v jejím důrazu na aktivní činnost státu při 

prosazování rovnosti mezi muţi a ţenami. Kromě jiţ zmíněného poţadavku main-

streamingu, mají členské státy povzbuzovat zaměstnavatele k přijetí opatření pro 

zabránění všem formám diskriminace z důvodu pohlaví a k podpoře rovného zacházení 

                                                           
99 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/73/ES ze dne 23. září 2002, kterou se mění směrnice 
Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup 
k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, Úř. věst. L 269, 
5. 10. 2002, s. 15-20. 
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na pracovišti. Státy mají rovněţ prostřednictvím dialogu se sociálními partnery usilovat 

o začlenění těchto opatření do kolektivních dohod uzavřených mezi zaměstnaneckými 

organizacemi a zaměstnavateli nebo jejich svazy. Směrnice poukazuje i na důleţitost 

spolupráce s nevládními organizacemi zaměřujícími se na boj proti diskriminaci.  

 Sekundární legislativa v oblasti rovného zacházení byla postupně doplňována o 

další směrnice váţící se k jednotlivým dílčím otázkám zákazu diskriminace z důvodu 

pohlaví. Směrnice Rady 86/378/EHS
100

 zakazuje diskriminaci v rámci systémů 

sociálního zabezpečení pracovníků. V nich zaměstnavatelé poskytují příspěvky na 

zajištění ochrany svých zaměstnanců v případech nemoci, pracovního úrazu, invalidity, 

stáří nebo nezaměstnanosti. Cílem uvedených systémů je doplnit nebo nahradit dávky 

vyplácené ze základního systému sociálního zabezpečení garantovaného státem. Přímá i 

nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví musí být vyloučena při určování podmínek 

přístupu osob do systému, způsobu určování výše příspěvků zaměstnavatele i výplatě 

dávek a stanovení podmínek pro jejich přiznání. Směrnice byla později novelizována 

v reakci na bohatou judikaturu ESD spojenou zejména s aplikací zásady rovné odměny 

na výhody garantované zaměstnavatelem v těchto sociálních systémech.    

 Ve stejném roce vstoupila v platnost i směrnice Rady 86/613/EHS
101

 zaměřená 

na osoby samostatně výdělečně činné. Vyţaduje zajištění rovného zacházení s muţi a 

ţenami, zejména pokud jde o zaloţení, vybavení nebo rozšíření podniku nebo zahájení 

nebo rozšíření jakékoli jiné formy samostatně výdělečné činnosti. Státy mají také zavést 

opatření, aby podmínky pro zaloţení společnosti mezi manţeli nebyly více omezující 

neţ podmínky pro zaloţení společnosti mezi osobami, které nejsou manţeli. Směrnice 

dále poţaduje, aby manţelé a manţelky, kteří nejsou zaměstnanci ani společníky a kteří 

se za podmínek stanovených vnitrostátními právními předpisy obvykle podílejí na 

činnosti samostatně výdělečně činné osoby, měli přístup do systému sociálního 

zabezpečení. Zároveň má směrnice přispět k sociální ochraně samostatně výdělečně 

činných ţen a manţelek samostatně výdělečně činných osob během přerušení jejich 

                                                           
100

  Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže 
a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků, Úř. věst. L 225, 12. 8. 1986, s. 40-42. 

101
  Směrnice Rady 86/613/EHS ze dne 11. prosince 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení 
pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství, 
Úř. věst. L 359, 19. 12. 1986, s. 56-58. 
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činnosti z důvodu těhotenství nebo mateřství, ačkoliv v tomto směru přímo nestanoví 

ţádné právně vynutitelné standardy.  

 Postupem času se projevily některé nedostatky směrnice 86/613/EHS a její 

význam poklesl i s částečným zahrnutím oblasti samostatně výdělečně činných osob do 

úpravy rovného zacházení ve směrnici 2002/73/ES. Proto se Rada a Evropský 

parlament rozhodly nahradit uvedenou úpravu novou směrnicí 2010/41/EU.
102

 Nová 

legislativa přejímá definice pojmů přímé a nepřímé diskriminace, obtěţování a 

sexuálního obtěţování a dále rozšiřuje působnost ochrany i na partnery a partnerky osob 

samostatně výdělečně činných. Směrnice napravuje absenci povinnosti států upravit 

podmínky nároku OSVČ, jejich manţelů(ek) a partnerů(ek) na dostatečné peněţité 

dávky v mateřství. Podle článku 8 mají být tyto dávky poskytovány alespoň po dobu 14 

týdnů a jejich výše má být nejméně rovnocenná dávkám vypláceným v případech 

nemoci, jiným rodinným dávkám upraveným ve vnitrostátním právu nebo průměrnému 

příjmu za předcházející období s moţností státu stanovit strop výše dávky. Po vzoru 

novelizující směrnice 2002/73/ES je i zde upravena řada procesních záruk ochrany 

rovného zacházení. Pravomoc subjektů pro podporu rovného zacházení se rozšiřuje i na 

oblast působnosti této směrnice. Základní lhůta k provedení směrnice bude končit 5. 

srpna 2012, avšak státy mohou v případech odůvodněných zvláštními obtíţemi 

prodlouţit tuto lhůtu o další 2 roky. 

 Další směrnice Rady 92/85/EHS
103

 zakotvuje ochranu těhotných ţen a ţen 

krátce po porodu před zvláště rizikovými pracemi ohroţujícími jejich bezpečnost a 

zdraví. Ačkoliv se jedná o směrnici spadající spíše do okruhu ochranné legislativy, neţ 

do antidiskriminančího práva jako takového, lze danou úpravu chápat i jako 

konkretizaci jedné z povolených výjimek ze zásady rovného zacházení s muţi a ţenami. 

Tuto výjimku konstruuje směrnice restriktivně, pouze ve vztahu ke skutečným 

zdravotním rizikům spojeným s biologickým stavem ţen, tak aby těhotenství ţeny 

nemohlo slouţit jako záminka pro zhoršení její pozice na trhu práce. Směrnice také 
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  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 
86/613/EHS, Úř. věst. L 180, 15. 7. 2010, s. 1-6. 
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  Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo 
kojících zaměstnankyň, Úř. věst. L 348, 28. 11. 1992, s. 1-8. 
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garantuje ţenám nárok na mateřskou dovolenou v rozsahu minimálně 14 týdnů i 

pracovní volno bez ztráty odměny pro prenatální vyšetření. Výše dávek na mateřské 

dovolené musí odpovídat nejméně nemocenským dávkám podle příslušných 

vnitrostátních předpisů. Článek 10 pak zapovídá výpověď ţenám po dobu od počátku 

jejich těhotenství aţ do konce jejich mateřské dovolené, kromě mimořádných případů 

nesouvisejících se stavem ţeny, které směrnice váţe na předchozí souhlas příslušných 

orgánů a písemné odůvodnění ze strany zaměstnavatele.  

I tato směrnice má být v nejbliţší době novelizována. Návrh předloţený Komisí 

(KOM (2008) 637) počítá s prodlouţením doby mateřské dovolené na 18 týdnů i 

s plnou náhradou předchozí mzdy zaměstnankyně po tuto dobu, ačkoliv státy budou 

nadále moci stanovit maximální strop výše vyplácené dávky. Po mateřské dovolené 

mají mít zaměstnankyně právo na návrat na svá pracovní místa nebo místa jim 

odpovídající i na všechny výhody, které byly během jejich nepřítomnosti přiznány 

ostatním zaměstnancům ve srovnatelné situaci. Zároveň mohou poţádat zaměstnavatele 

o změnu délky a rozvrţení pracovní doby a zaměstnavatelé mají za povinnost tyto 

ţádosti zváţit, nemusejí jim však vyhovět. Posun celé směrnice více do oblasti 

antidiskriminační legislativy potvrzuje i navrhovaná úprava procesních institutů jako je 

přenos důkazního břemene, ochrana před pronásledováním nebo pověření subjektů pro 

podporu rovného zacházení pravomocemi při zajištění nediskriminace těhotných ţen a 

ţen po porodu. 

Zmíněný přenos důkazního břemene má svůj původ v judikatuře ESD a 

v sekundárním právu byl poprvé zakotven směrnicí Rady 97/80/ES.
104

 Nezbytnost 

přijetí této směrnice objasňuje bod 17 jejího odůvodnění, kde se konstatuje, ţe „ţalobci 

by mohli být zbaveni všech účinných prostředků k prosazení zásady rovného zacházení 

před vnitrostátními soudy, pokud by předloţení důkazu o zřejmé diskriminaci 

nezpůsobilo uvalení břemene na ţalovaného, dokázat, ţe jeho jednání není ve 

skutečnosti diskriminační.“ Institutu přenosu důkazního břemene se budu podrobněji 

věnovat v kapitole 4.5.2. Uvedená směrnice je však významná i z jiného pohledu, 

protoţe jde o první legislativní akt obsahující definici nepřímé diskriminace. 
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  Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na 
základě pohlaví, Úř. věst. L 14, 20. 1. 1998, s. 6-8. 
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Do širšího okruhu předpisů váţících se k rovnému zacházení pro muţe a ţeny 

lze zařadit i směrnici 2010/18/EU,
105

 kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o 

rodičovské dovolené uzavřená evropskými mezioborovými organizacemi sociálních 

partnerů. Dohoda sleduje dosaţení rovnováhy mezi pracovním a rodinným ţivotem 

v členských státech a vychází z principu flexikurity, který směřuje k zajištění 

pruţnějšího pracovního prostředí bez ztráty sociálního zabezpečení pracovníků. Dohoda 

přiznává pracujícím muţům i ţenám právo na individuální rodičovskou dovolenou 

nejméně v rozsahu 4 měsíců i právo vrátit se po skončení dovolené na své původní 

místo nebo rovnocennou pracovní pozici. Zaměstnavatel musí také posoudit případnou 

ţádost o úpravu pracovní doby zaměstnance, coţ by mělo přispět k větším moţnostem 

sladění práce a péče o rodinu zejména prostřednictvím zkrácených pracovních úvazků. 

Uvedený výčet ukazuje, do jakého rozsahu se v průběhu času vyvinula 

sekundární legislativa v oblasti rovnosti pohlaví, coţ spolu s častým pozměňováním 

jednotlivých směrnic vedlo k situaci značné nepřehlednosti a roztříštěnosti předmětné 

úpravy. Proto evropské instituce reagovaly přijetím směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2006/54/ES,
106

 která sloučila velkou část výše zmíněných předpisů do jediného 

dokumentu. K 15. srpnu 2009 tak byly zrušeny směrnice 75/117/EHS, 76/207/EHS, 

86/378/EHS a 97/80/ES, spolu se směrnicemi 2002/73/ES, 96/97/ES, 98/52/ES 

pozměňujícími jejich znění a nadále bude postupováno jiţ pouze podle přepracovaného 

obsahu nové směrnice.      

 

3.3.2 Zákaz diskriminace na základě rasy nebo etnického původu 

  

Otázkám boje proti rasismu a xenofobii byla jiţ před přijetím Amsterodamské 

smlouvy věnována na půdě Evropské unie značná pozornost, avšak teprve zmíněná 

smlouva poskytla členským státům potřebný právní základ pro vypracování závazné 

sekundární legislativy. Prioritní význam společného postupu členských států při potírání 

                                                           
105  

Směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o 
rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje 
se směrnice 96/34/ES, Úř. věst. L 68, 18. 3. 2010, s. 13-20. 

106
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady 
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 
(přepracované znění), Úř. věst. L 204, 26. 7. 2006, s. 23-36. 
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projevů rasismu byl znovu zdůrazněn jak na schůzce Evropské Rady a Komise ve Vídni 

v roce 1998, která měla za cíl zajistit účinnou realizaci ustanovení Amsterodamské 

smlouvy, tak i na následném zasedání ve finském Tampere věnovaném konkrétním 

opatřením zaměřeným na urychlení procesu vytváření EU jako prostoru svobody, 

bezpečnosti a práva. Proto jiţ v polovině roku 2000 vstoupila v platnost směrnice Rady 

2000/43/ES,
107

 kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na 

jejich rasu nebo etnický původ a stala se tak první antidiskriminační směrnicí, která 

nespadá do oblasti rovného zacházení pro muţe a ţeny. 

V úvodní části směrnice jsou obsaţeny definice přímé a nepřímé diskriminace. 

Přímou diskriminací se rozumí případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy 

nebo etnického původu méně příznivým způsobem, neţ je, bylo nebo by bylo s jinou 

osobou ve srovnatelné situaci. Nepřímá diskriminace nastává v situaci, kdy by v 

důsledku navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti byla znevýhodněna 

osoba určité rasy nebo etnického původu v porovnání s jinými osobami, ledaţe uvedený 

předpis, kritérium nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a ledaţe 

prostředky k dosaţení tohoto cíle jsou přiměřené a nezbytné.
108

 Pouţití podmiňovacího 

způsobu v těchto definicích poskytuje ESD při jejich výkladu prostor pro otevření 

moţnosti hypotetické komparace, která nevyţaduje srovnání se skutečně existujícím 

pracovníkem, ale spíše úvahu, zda byla určitá osoba znevýhodněna z důvodu své rasy 

nebo etnického původu. Tato modernizovaná znění se pak dostala i do předpisů 

upravujících ostatní diskriminační důvody. Směrnice za diskriminaci dále označuje 

rovněţ obtěţování a zakazuje i navádění k diskriminačnímu jednání. Diskriminaci 

naopak nepředstavuje rozdílné zacházení, pokud charakteristiky související s rasou nebo 

etnickým původem představují podstatný a určující profesní poţadavek. Směrnice také 

nebrání pozitivním opatřením určeným k předcházení nevýhodám souvisejícím s rasou 

a etnickým původem nebo k jejich vyrovnání. 

Zcela mimořádné místo v rámci antidiskriminačního práva EU však směrnice 

zaujímá především rozsahem své působnosti, který významně překračuje oblast 

zaměstnání a povolání, na níţ se evropský zákonodárce dosud především zaměřoval. 

                                                           
107

  Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, Úř. věst. L 180, 19. 7. 2000, s. 22-26. 

108
  Směrnice Rady 2000/43/ES, článek 2. 
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Směrnice se vztahuje rovněţ na sociální ochranu včetně sociálního zabezpečení, 

zdravotní péči, vzdělání i přístup ke zboţí a sluţbám, které jsou k dispozici veřejnosti, 

včetně jejich poskytování.
109

 Právě zmíněný rozsah působnosti s úzce vymezenými 

výjimkami ze zásady rovného zacházení vedou některé autory k názoru, ţe kriterium 

rasy a etnického původu stojí na vrcholu pomyslné hierarchie diskriminačních důvodů. 

Příčiny lze podle nich hledat ve zvláště silném přesvědčení členských států o 

nepřijatelnosti všech forem rasové diskriminace a nutnosti jejího odstranění ze všech 

oblastí společenských vztahů.
110

  

Směrnice 2000/43/ES byla také první, která výrazně rozvedla, v návaznosti na 

judikaturu ESD, poţadavky na procesní zajištění ochrany osob před diskriminací. 

Členské státy mají zajistit dostupnost soudních a správních řízení směřujících 

k dodrţování povinností zakotvených ve směrnici a prosadit, aby právnické osoby 

podporující rovnost zacházení mohly se souhlasem ţalobce vystupovat v těchto 

řízeních. Sankce za porušení zásady rovného zacházení musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. Samozřejmou součást směrnice tvoří ustanovení o přenosu důkazního 

břemene v občanskoprávním řízení či jiných řízeních sporných.  

Zdůrazněna je i aktivní role států při iniciování dialogu se sociálními partnery a 

nevládními organizacemi, jenţ má dále přispívat k úspěšnosti boje proti diskriminaci na 

základě rasy a etnického původu. K tomuto cíly směřuje i vytvoření orgánů na podporu 

rovného zacházení v jednotlivých členských státech, jejichţ činnost má být zaměřena 

především na poskytování pomoci obětem diskriminace, přípravu nezávislých studií a 

zveřejňování zpráv týkajících se problémů spojených s diskriminací zahrnujících také 

návrhy na zlepšení dosavadního postupu orgánů státu.  

Směrnice předpokládá monitorování procesu provádění v členských státech ze 

strany Komise. V tomto směru bude značná důleţitost přikládána i zprávám Agentury 

Evropské unie pro základní práva zaloţené v roce 2007, která navazuje na aktivity 

                                                           
109

  Pro porovnání rovné zacházení při přístupu ke zbožím a službám bylo ve vztahu k zákazu diskriminace 
z důvodu pohlaví upraveno až v roce 2004 směrnicí Rady 2004/113/ES, zatímco rozšíření zákazu 
diskriminace u ostatních důvodů obsažených v článku 13 Amsterodamské smlouvy na tuto oblast je 
dosud ve fázi návrhu příslušné legislativy. Oblasti vzdělávání a zdravotní péče pak antidiskriminační 
právo EU pokrývá výlučně pro kriterium rasy a etnického původu.    

110
  Srov. například BELL, Mark; WADDINGTON, Lisa. More equal than others: distinguishing European 
Union equality directives. Common Law Market Review, 2001, sv. 38, s. 587-611.    
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Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie,
111

 a která poskytuje 

evropským institucím potřebné odborné podklady a analýzy týkající se otázek 

základních lidských práv.     

 

3.3.3  Zákaz diskriminace na základě náboženského vyznání či víry, 

zdravotního postižení, věku a sexuální orientace        

 

U ostatních diskriminačních důvodů zakotvených v článku 13 Amsterodamské 

smlouvy nesdílely členské státy zdaleka tak jednoznačnou vůli pro okamţitý a razantní 

postup jako tomu bylo u kriteria rasy a etnického původu. Problém představovala 

například citlivost otázek spojených s náboţenským vyznáním v některých státech Unie 

nebo obavy států se silnou tradicí vyuţití kriteria věku jako organizačního nástroje 

sociální politiky z moţných dopadů bezvýjimečně pojatého zákazu diskriminace. 

Nakonec se podařilo najít potřebný kompromis, alespoň pro oblast zaměstnání a 

povolání, tak aby se nová legislativa mohla stát součástí acquis communautaire ještě 

před datem rozšíření EU. 

Směrnice Rady 2000/78/ES,
112

 kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 

zacházení v zaměstnání a povolání má tedy o poznání uţší rozsah působnosti, neţ je 

tomu v případě rasové směrnice. V řadě dalších aspektů, jako například při definování 

základních pojmů nebo procesního zajištění ochrany práv, se však s předešlou 

legislativou shoduje. Proto se podrobněji zaměřím pouze na odlišné prvky související 

s povahou nově zakotvených diskriminačních důvodů. 
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  Středisko během svého fungování v období mezi rokem 1997 a únorem 2007 poskytovalo 
Společenství a jeho členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o 
rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU. Jeho úkolem bylo pomáhat Unii a jejím členským státům 
činit opatření nebo rozhodovat o postupech proti rasismu a xenofobii. Středisko se zabývalo 
rozsahem a vývojem rasismu a xenofobie a analyzovalo jejich příčiny, následky a vlivy. Toho bylo 
dosaženo zejména prostřednictvím Evropské informační sítě o rasismu a xenofobii (RAXEN), v rámci 
které se shromažďovaly příslušné informace na vnitrostátní úrovni. Středisko vyvinulo strategie boje 
proti rasismu a xenofobii a rovněž zdůrazňovalo a šířilo příklady osvědčených postupů při řešení 
těchto klíčových problémů. (zdroj: portál Evropské unie, europa.eu) 

 
112

  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, Úř. věst. L 303, 2. 12. 2000, s. 16-22. 
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Článek 4 odst. 2 se vztahuje k výkonu práce pro církve a jiné veřejné nebo 

soukromé organizace, jejichţ etika je zaloţena na náboţenském vyznání či víře. Rozdíl 

v zacházení na základě náboţenského vyznání nepředstavuje diskriminaci, pokud z 

povahy dotyčných pracovních činností nebo z podmínek jejího výkonu vyplývá, ţe 

náboţenské vyznání nebo víra osoby představuje podstatný, legitimní a odůvodněný 

profesní poţadavek se zřetelem k etice takové organizace. Oproti obecné výjimce ze 

zásady rovného zacházení zde směrnice připouští poněkud mírnější reţim odůvodnění, 

protoţe náboţenská víra nemusí být nutně určujícím, tedy nezbytným poţadavkem pro 

výkon práce. 

Neutralita státu ve vztahu k náboţenským společnostem především vylučuje 

jakékoli zásahy do vlastního jádra jejich činností, tedy zejména do způsobu konání 

bohosluţeb a náboţenských shromáţdění, výběru duchovních včetně procesu přípravy 

na jejich poslání nebo stanovení pravidel určujících vnitřní fungování náboţenských 

společností. Opačný postup by mohl být ospravedlněn jen v mimořádných případech 

střetu těchto pravidel se základními hodnotami demokratické společnosti.  

Církve a náboţenské společnosti však také často v rámci svých charitativních a 

misijních aktivit provozují nemocniční zařízení, hospice a domovy důchodců nebo 

církevní školy. Rovněţ se starají o zprávu svých majetků a mohu hospodařit na svých 

pozemcích. Nabízí se tedy otázka, zda ustanovení směrnice dopadá i na zaměstnance 

církví a náboţenských společností, jejichţ pracovní náplň není přímo spojena s vlastním 

duchovní činností. Jednotlivé členské státy uplatňují v tomto směru rozdílné přístupy, 

kdyţ některé jako například Německo povaţují v zásadě kaţdou práci v institucích 

spravovaných církvemi a náboţenskými společnostmi za směřující k plnění jejich 

náboţenského poslání. Pracovní předpisy musí být na výkon této práce aplikovány 

způsobem nenarušujícím autonomii organizace. Naopak další státy přistupují k výjimce 

více restriktivně a důsledně odlišují pracovní pozice spojené těsně s duchovní činností 

organizace a ostatní „neutrální“ zaměstnání, které tuto těsnou vazbu postrádají.
113

 Znění 

směrnice spíše odpovídá druhému uţšímu výkladu článku 4 odst. 2. Spíše by také, tam 

kde je to moţné, měla být poţadována morální bezúhonnost v souladu s etikou dané 

organizace neţ nutně určité náboţenské vyznání nebo víra. Vţdy však musí být na 
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  Srov. VICKERS, Lucy. Religion and Belief Discrimination in Employment – the EU law. Luxembourg : 
Office for Official Publications of the European Communities, 2007. s. 57-62.  
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zřeteli omezení plynoucí přímo z textu směrnice, ţe moţnost rozdílného zacházení 

neospravedlňuje diskriminaci z jiného zakázaného důvodu. 

V souvislosti se zákazem diskriminace na základě zdravotního postiţení přináší 

směrnice nový koncept přiměřeného uspořádání. Článek 5 stanoví: „Za účelem zaručení 

dodržování zásady rovného zacházení ve vztahu ke zdravotně postiženým osobám se 

těmto osobám poskytuje přiměřené uspořádání. To znamená, že pokud to konkrétní 

případ vyžaduje, musí zaměstnavatel přijmout vhodná opatření, která dané zdravotně 

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

nebo absolvování odborného vzdělávání, pokud tato opatření pro zaměstnavatele 

neznamenají neúměrné břemeno. Toto břemeno není neúměrné, je-li dostatečně 

vyváženo opatřeními existujícími v rámci politiky dotyčného členského státu v oblasti 

zdravotního postižení“. 

Koncept přiměřeného uspořádání reaguje na změnu pohledu na situaci zdravotně 

postiţených osob ve společnosti, kterou reflektují i dokumenty mezinárodních 

organizací působících v oblasti lidských práv jako například Úmluva OSN o právech 

osob se zdravotním postiţením. Tento nový přístup uznává, ţe příčina vyloučení 

zdravotně postiţených osob z aktivní participace ve veřejném ţivotě není daná jejich 

zdravotním postiţením jako takovým, ale spíše překáţkami a bariérami okolního 

prostředí, které jim ve spojení s jejich postiţením brání dosáhnout plného uplatnění 

jejich potenciálu. Odstranění těchto překáţek a přizpůsobení prostředí potřebám 

zdravotně postiţených osob pak vytváří podmínku zajištění skutečné rovnosti práv. 

Poţadavek přiměřeného uspořádání má tak za cíl, aby osoby s dostatečnými 

schopnostmi a předpoklady pro určitou pracovní pozici nebyly limitovány v moţnosti se 

o tuto pozici ucházet a následně ji vykonávat. 

Vyloučení diskriminace zdravotně postiţených osob tak vytváří určité pozitivní 

povinnosti na straně zaměstnavatele. Ten musí přizpůsobit své pracovní prostředí 

konkrétnímu zdravotnímu postiţení osoby, pokud nutná opatření svou náročností 

nepředstavují neúměrné břemeno uloţené zaměstnavateli. Směrnice ve svém 

odůvodnění poskytuje určitý návod pro posuzování náročnosti opatření, kdyţ uvádí: „za 

účelem určení, zda daná opatření představují neúměrné břemeno, je třeba vzít v úvahu 

zejména s nimi spojené finanční a jiné náklady, velikost a finanční prostředky 
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organizace či podniku a možnost získání veřejných prostředků nebo jiné pomoci“.
114

 

Náročnost se tak vţdy poměřuje vzhledem k moţnostem daného zaměstnavatele a bude 

se tak lišit v závislosti na jeho ekonomické síle. Zároveň však efektivní dosaţení 

rovnosti příleţitostí osob se zdravotní postiţením vyţaduje i účinný systém finanční 

podpory uvedených opatření ze strany státu, který bude minimalizovat počet případů 

odmítnutí uchazeče pro přílišnou finanční nákladnost přizpůsobení pracovní pozice na 

straně zaměstnavatele. 

Negativní rozměr zákazu diskriminace zapovídá zaměstnavateli odepřít osobě se 

zdravotním postiţením pracovní příleţitost tím, ţe odmítne zohlednit při hodnocení 

uchazečů pro výkon dané pozice schopnosti kandidáta s postiţením po realizaci 

přiměřeného opatření. Při svém rozhodování také nesmí zaměstnavatel vzít do úvahy 

finanční náklady spojené s provedením nutných úprav pracovního prostředí.
115

 V tomto 

ohledu můţe být vhodné i stanovení zákonné povinnosti provést určitý typ úpravy pro 

všechny společností s určitou velikostí, ať uţ měřenou počtem zaměstnanců nebo výší 

obratu. Nabízí se zejména zavedení bezbariérového přístupu, který potenciálně zasahuje 

poměrně velkou skupinu osob s postiţením pohybového aparátu. Takové preventivní 

ustanovení můţe vyloučit pozdější obtíţné dokazování případů diskriminace, kdy 

zaměstnavatel nepřijme uchazeče pro finanční náklady spojené s přiměřeným 

uspořádáním. 

Směrnice připouští i zachování nebo zavádění pozitivních opatření určených 

k podpoře začleňování zdravotně postiţených osob do pracovního procesu. Tato 

opatření mohou být realizována širokou škálou nástrojů, ať jiţ jde o speciální programy 

rekvalifikace či školení, finanční výhody poskytované firmám zaměstnávajícím osoby 

se zdravotním postiţením nebo i určení kvót pro zvýšení zastoupení těchto osob na 

pracovním trhu. 

Závěrem je nutno dodat, ţe text směrnice neobsahuje definici zdravotního 

postiţení. Z judikatury ESD však vyplývá, ţe plné uplatnění zásady rovnosti na úrovni 

EU předpokládá jednotný a autonomní výklad pojmu zdravotního postiţení. Soud 

v rozsudku Chacón Navas uvedl, ţe pojem zdravotní postiţení musí být v kontextu 
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směrnice Rady 2000/78/ES chápán jako omezení vyplývající z fyzických, duševních 

nebo psychických postiţení, bránící účasti dotčené osoby na profesním ţivotě.
116

 

Kompromisní charakter směrnice se nejvíce projevuje při zakotvení výjimek ze 

zákazu diskriminace na základě věku. Podle článku 6 mohou členské státy stanovit, ţe 

rozdíly v zacházení na základě věku nepředstavují diskriminaci, jestliţe jsou v 

souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a rozumně odůvodněny 

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

odborného vzdělávání, a jestliţe prostředky k dosaţení uvedených cílů jsou přiměřené a 

nezbytné. Směrnice odráţí přístup sdílený členskými státy, který na rozdíl například od 

kriterií rasy nebo pohlaví, kde musí být výjimky ze zákazu přímé diskriminace 

maximálně omezeny pouze na případy určujících profesních poţadavků (viz výše), 

chápe rozdílné zacházení na základě věku v některých situacích za nezbytné a 

oprávněné. Úkolem směrnice je tak vymezit hranice přípustného rozlišování a stanovit 

jeho podmínky.  

Článek 6 následně vyjmenovává opatření, která mají slouţit jako příklady 

dovoleného rozlišování na základě věku. První směřuje k podpoře zaměstnávání osob z 

věkových skupin zvláště ohroţených vyčleněním z pracovního trhu. Praxe ESD však 

ukazuje problematičnost opatření spočívající v zatraktivnění těchto osob pro 

zaměstnavatele prostřednictvím zvýšení flexibility pracovních vztahů. Pokud jsou dané 

nástroje zaloţené na omezení právní ochrany zaměstnanců (délka zkušební nebo 

výpovědní doby, omezení výše odstupného, apod.), musí být maximální pozornost 

věnována posouzení přiměřenosti těchto opatření a jejich zavedení by mělo být 

podmíněno mechanismy kompenzujícími nadměrně tvrdý dopad na některé osoby. 

Další bod článku 6 uvádí moţnost výjimky při stanovení minimálních podmínek věku, 

odborné praxe nebo let sluţby pro přístup k zaměstnání nebo k určitým výhodám 

spojeným se zaměstnáním. V odůvodněných případech můţe zaměstnavatel také 

stanovit maximální věk pro přijetí, jestliţe dané místo vyţaduje odbornou přípravu, 

kterou pro její časovou nebo finanční náročnost jiţ nebude mít osoba před dosaţením 

důchodového věku adekvátním způsobem vyuţít.  
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Směrnice obsahuje i některá další ustanovení umoţňující členským státům 

odchýlit se od zásady rovného zacházení. Například článek 2 odst. 5 uvádí: „Tato 

směrnice se nedotýká opatření stanovených vnitrostátními právními předpisy, která jsou 

v demokratické společnosti nutná pro veřejnou bezpečnost, udržování veřejného 

pořádku a předcházení trestním činům, pro ochranu zdraví a ochranu práv a svobod 

ostatních lidí―. Podle článku 3 odst. 4 pak mohou členské státy vyloučit působnost 

směrnice ve vztahu k ozbrojeným silám, pokud jde o zákaz diskriminace na základě 

zdravotního postiţení a věku. 

 

3.4. Specifické formy diskriminačního jednání 

 

3.4.1. Zvláštní případy přímé diskriminace 

 

Definice přímé a nepřímé diskriminace, které se zrodily v judikatuře ESD, byly 

v průběhu doby zahrnuty do textu antidiskriminačních směrnic a postupem času 

modernizovány aţ do své současné podoby. Obecnost formulací těchto definic 

vyplývající z poţadavku jejich aplikace na velkou šíři předem neurčených případů 

způsobuje, ţe u určitých konkrétních jednání nebude zprvu jednoznačné, zda mohou být 

zahrnuta do věcné působnosti směrnice. Důleţitá úloha pak připadne ESD, který je 

povolán k interpretaci ustanovení sekundárního práva. Jednou z forem diskriminačního 

jednání, ke kterým musel soud zaujmout svůj postoj, se stalo nerovné zacházení 

z důvodu příbuzenského či rodinného vztahu s osobou, která nese některé z diskrimi-

načních kritérií. 

V případu Coleman
117

 soud řešil situaci matky zdravotně postiţeného syna, která 

souhlasila s ukončením svého pracovního poměru. Následně však podala na bývalého 

zaměstnavatele ţalobu, v níţ tvrdila, ţe byla donucena opustit své pracovní místo, 

neboť s ní bylo zacházeno méně příznivě neţ s jejími kolegy. Zaměstnavatel ji zejména 

odmítl přiznat stejné výhody, které poskytoval ostatním zaměstnancům pečujícím o děti 

bez zdravotního postiţení. Podle svých slov byla paní Coleman opakovaně vystavena 
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poniţujícím a uráţlivým výrokům ze strany nadřízených, kteří se k ní chovali značně 

nepřátelsky. 

 Předběţné otázce, zda můţe být nerovné zacházení se zaměstnancem, 

motivované existencí diskriminačního kriteria u osoby příbuzné či blízké tomuto 

zaměstnanci, přiřazeno pod definici přímé diskriminace, se detailně věnuje ve svém 

stanovisku generální advokát Maduro.
118

 Ten se musel vyrovnat s argumentem, ţe 

směrnice Rady 2000/78/ES stanoví pouze minimální standardy ochrany před 

diskriminací z důvodu zdravotního postiţení a v souladu s principem sdílené pravomoci 

Unie a členských států v této oblasti pak zůstává na jednotlivých státech, aby zváţily 

přijetí přísnějších závazků jako je právě postih diskriminace na základě příbuzenského 

vztahu. AG Maduro, uvádí: „účinkem směrnice je, že není přípustné, aby se 

zaměstnavatel dovolával náboženství, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace 

proto, aby zacházel s některými zaměstnanci méně výhodně než s jinými. V takovém 

případě by jednotlivci byli vystaveni nespravedlivému zacházení a nebyla by 

respektována jejich důstojnost a autonomie. Na této skutečnosti se nic nemění ani tehdy, 

jestliže zaměstnanec, který je předmětem diskriminace, není sám zdravotně postižený. 

Důvodem, který slouží jako základ diskriminace, je i nadále zdravotní postižení. (...) 

nepřízeň může být vyjádřena otevřeně tím, že se diskriminující osoba zaměří na 

jednotlivce, kteří sami vykazují určité charakteristiky, nebo subtilnějším a skrytějším 

způsobem tak, že se diskriminující osoba zaměří na osoby, které mají vztah s jednotlivci 

vykazujícími takové charakteristiky―.
119

 A dále dodává, ţe není podmínkou, aby byla 

určitá osoba podrobena nepříznivému zacházení pro své zdravotní postiţení, postačující 

je pokud čelila diskriminaci z důvodu zdravotního postiţení jako takového.
120

 

Soud se s názorem generálního advokáta ztotoţnil a konstatoval: „Je-li 

prokázáno, že zaměstnanec nacházející se v takové situaci, jako je situace dotčená 

v původním řízení, je obětí přímé diskriminace na základě zdravotního postižení, byl by 

takový výklad směrnice 2000/78, jaký by omezoval její použití pouze na osoby, které 
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jsou samy zdravotně postiženy, způsobilý zmařit významný aspekt užitečného účinku této 

směrnice a snížit ochranu, kterou má zaručovat―.
121

 

Z výše uvedené argumentace lze snadno dovodit, ţe přímá diskriminace 

zahrnuje i případy, kdy je s osobou zacházeno méně příznivě na základě domnělého 

diskriminačního důvodu. Diskriminující osoba tedy předpokládá určitou charakteristiku 

u uchazeče o zaměstnání a z toho důvodu jej nepřijme, ačkoliv tento uchazeč ve 

skutečnosti předmětnou charakteristikou nedisponuje. Taková situace můţe nastat 

zejména, pokud vzhled či chování uchazeče vyvolává u diskriminujícího dojem 

příslušnosti k určité etnické či náboţenské skupině nebo předpoklad homosexuální 

orientace. Domněnka můţe být často téţ vyvolána nepravdivou informací poskytnutou 

třetí osobou. I u této formy jednání je splněna podmínka objasněná AG Madurem tedy, 

ţe určitá osoba je znevýhodněna na základě diskriminačního důvodu jako takového. 

Pochopitelně dokazování motivace diskriminující osoby můţe být v uvedených 

případech značně obtíţné a úspěch bude omezen hlavně na situace, kde kromě 

samotného nerovného zacházení budou k dispozici i další podpůrné důkazy, jako 

například nepřátelské výroky ze strany odpovědné osoby. Velká část této formy 

diskriminačního jednání proto bude spadat pod definici obtěţování. Nutno tedy dodat, 

ţe v soudním sporu je potřeba prokázat pouze diskriminační pohnutku jednání a to 

v souladu s pravidly přenosu důkazního břemene (viz níţe). To má svůj význam 

zejména u diskriminace na základě sexuální orientace, kde by v opačném případě byla 

oběť nerovného zacházení nucena odhalit veřejně svou sexuální orientaci. Za dostatečný 

důkaz budou povaţovány samotná homofobní prohlášení učiněná na adresu této osoby. 

Zvláštní formu diskriminačního jednání představují rovněţ situace, kdy není 

moţné identifikovat konkrétní oběť porušení zákazu diskriminace. ESD se zabýval 

touto problematikou v rozsudku Feryn.
122

 Firma Feryn pořádala nábor nových 

zaměstnanců na pozici montérů sklápěcích vrat, přičemţ po oznámení nabídky 

pracovních míst ředitel společnosti veřejně prohlásil, ţe nepřijme „osoby cizího 

původu“ z důvodů neochoty jeho zákazníků vpouštět je při provádění prací do svých 

domovů. Belgický soud diskriminační ţalobu zamítl, protoţe nebyl předloţen ţádný 
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důkaz, ţe určitá osoba nebyla přijata z důvodu své rasy nebo etnického původu. 

Odvolací soud předloţil věc k posouzení předběţné otázky.  

Judikát ESD uvádí: „Dosáhnout cíle podpory trhu práce prospívajícího 

sociálnímu začlenění by bylo obtížné, kdyby byla působnost směrnice 2000/43 omezena 

pouze na situace, ve kterých by neúspěšný uchazeč o zaměstnání mající za to, že se stal 

obětí přímé diskriminace, podal na zaměstnavatele žalobu. Skutečnost, že zaměstnavatel 

veřejné prohlásí, že nepřijme zaměstnance určitého etnického nebo rasového původu, je 

totiž zjevně takové povahy, že může skutečně odradit některé uchazeče od toho, aby se 

přihlásili, a tudíž představuje překážku jejich přístupu na trh práce, zakládá přímou 

diskriminaci při náboru ve smyslu směrnice 2000/43. Existence takové přímé 

diskriminace nepředpokládá existenci konkrétního stěžovatele, který tvrdí, že se stal 

obětí takové diskriminace―.
123

    

Případy diskriminace odrazující neurčitý okruh kandidátů od účasti v náborovém 

procesu zaměstnavatele jsou velmi časté ve spojení s formulací inzerce nabídky 

pracovních míst a to i v českém prostředí. Směrnice tak zapovídá inzeráty přímo 

poţadující konkrétní pohlaví zaměstnance nebo omezené pouze na osoby mladší 

určitého věku, pokud uvedené podmínky nepředstavují podstatný a určující profesní 

poţadavek. 

Za takových okolností jistě přichází v úvahu deliktní odpovědnost právnické či 

fyzické osoby vynucovaná správními orgány státu. Směrnice však neobsahuje ţádné 

ustanovení, které by umoţňovalo zahájit občanskoprávní řízení proti diskriminující 

osobě, protoţe procesní úprava směrnice poskytuje pouze zajištění práv konkrétním 

obětem diskriminačního jednání. Je tedy na členských státech, aby případně nad rámec 

směrnice zakotvily oprávnění určitého subjektu občanskoprávní řízení iniciovat. 

Takovým subjektem mohou být nevládní organizace zaměřené na boj s diskriminací. 

Nabízí se také vyuţití subjektu pro podporu rovného zacházení, jehoţ vytvoření 

poţadují platné směrnice v oblasti rovného zacházení pro muţe a ţeny a rovného 

zacházení na základě rasy a etnického původu. Udělení takové pravomoci se zdá 

vhodné i vzhledem k dalším činnostem těchto subjektů spočívajících v monitorování 

diskriminačního jednání a přijímání podnětů od třetích osob.   
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3.4.2. Obtěžování 

 

Specifickým typem diskriminačního jednání výslovně upraveným v textu 

sekundárních předpisů je obtěţování. Samostatná úprava tohoto institutu je důsledkem 

jeho zvláštní povahy, která jej neumoţňuje zařadit pod rozsah přímé nebo nepřímé 

diskriminace. Na rozdíl od uvedených diskriminačních forem totiţ obtěţování není 

zaloţené na srovnávání zacházení s jinou osobou, ale na samotné nepřípustnosti 

určitého chování, které zasahuje lidskou důstojnost.  

Koncepce zákazu obtěţování má svůj původ ve Spojených státech amerických. 

Na jejím formování se významnou měrou podílela profesorka Catherine MacKinnon, 

která podstatu tohoto fenoménu spatřovala ve zneuţití mocenské dominance nad 

obtěţovanou osobou, jeţ vyplývá z hierarchických vztahů na pracovišti.
124

    

 Pro rozvinutí úpravy obtěţování v kontextu EU mělo zásadní význam 

doporučení Komise 92/131/EHS o ochraně důstojnosti ţen a muţů v práci. Doporučení 

definuje tento jev jako chování, které je neţádoucí, neodůvodněné a uráţlivé pro 

příjemce, anebo jakékoliv chování vytvářející zastrašující, nepřátelské nebo poniţující 

prostředí pro příjemce. Za nepřijatelné se povaţuje také, pokud odmítnutí nebo naopak 

podvolení se takovému chování se explicitně nebo implicitně pouţije jako podklad pro 

rozhodnutí, které ovlivní přístup k zaměstnání či podmínky výkonu práce dané osoby.  

Dokument obsahuje i relativně rozsáhlý seznam doporučení adresovaných 

zaměstnavatelům, která mají zabránit výskytu obtěţování na pracovišti. Zdůrazněna je 

jiţ samotná prevence neţádoucího chování, spočívající zejména v informování 

zaměstnanců o nepřijatelnosti určitého jednání a jeho moţného důsledku, vyzdvihnutí 

významu respektování důstojnosti druhých osob, školení vedoucích zaměstnanců za 

účelem seznámení s antidiskriminační politikou zaměstnavatele nebo monitorování 

méně závaţných forem neţádoucího chování, které mohou postupně eskalovat 

v obtěţování. Pokud jiţ došlo k obtěţování, musí být zaměstnanci informování o 

postupech k řešení tohoto problému, jako přínosné se jeví také určení pracovníka, jenţ 

poskytuje pomoc a poradenství obětem diskriminace. Měl by být stanoven přesný 

mechanismus zamezení pokračování obtěţování zahrnující nejprve neformální řešení 
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konfliktů, dále moţnost podání stíţnosti zaměstnancem, způsob vedení šetření a 

nakonec i disciplinární potrestání původce obtěţování. 

Samotné směrnice do značné míry přejímají definici obtěţování uvedenou 

v doporučení Komise. Například směrnice Rady 2000/78/ES stanoví: „Obtěžování se 

považuje za diskriminaci ve smyslu odstavce 1, pokud dojde k nežádoucímu chování 

souvisejícímu s kterýmkoli z důvodů uvedených v článku 1, které má za účel nebo za 

následek narušení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, 

pokořující nebo urážlivé atmosféry―.
125

 Definice vychází především z objektivního 

hodnocení jednání, které musí dosahovat určitého stupně intenzity, aby mohlo být 

způsobilé narušit důstojnost běţné osoby v postavení oběti Subjektivnímu vnímání 

příjemce, však můţe být za určitých okolností přiznán zvláštní význam, zejména pokud 

opakovaně odmítá určité chování druhé osoby jako neţádoucí a tato osoba v něm i přes 

výzvy k ukončení pokračuje.
126

 

Obtěţování můţe mít řadu forem od uráţlivých poznámek, poniţování a 

zesměšňování osoby přes nechtěné fyzické kontakty, vynucování určitého jednání jako 

podmínky pro přiznání výhody aţ po snahu ztíţit zaměstnanci výkon jeho práce. 

Současná terminologie rozlišuje i obtěţování ze strany většího počtu osob – mobbing a 

obtěţování jednotlivcem – bullying. Stále rozšířenější je výskyt případů tzv. 

kybernetické šikany šířené prostřednictvím internetu a mobilních telefonů.  

K obtěţování nemusí nutně docházet jen ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti 

na pracovišti. Původcem mohou být i osoby na stejném stupni firemní hierarchie, které 

se zaměří na konkrétního zaměstnance pro jeho příslušnost ke skupině vymeze-

né diskriminačním důvodem. Právě převaha počtu diskriminujících osob nad 

odlišujícím se jednotlivcem naplňuje mocenský aspekt obtěţování. I v těchto případech 

můţe však být dána odpovědnost zaměstnavatele za způsobenou újmu, pokud 

neprokáţe, ţe učinil potřebné kroky k předcházení výskytu obtěţování na pracovišti a 

po jeho zjištění přijal opatření k okamţitému ukončení takového chování. 

                                                           
125

  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání, Úř. věst. L 303, 2. 12. 2000, s. 16-22, článek 2, odst. 3.  

126
  Srov. BOUČKOVÁ, Pavla; HAVELKOVÁ, Barbara; KOLDÍNSKÁ, Kristina et al. Antidiskriminační zákon. 
Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 178-180. 
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Závěrem lze dodat, ţe právo EU v oblasti rovnosti muţů a ţen samostatně 

upravuje sexuální obtěţování, které nastává, pokud je chování osoby splňující 

objektivní stránku zakázaného jednání sexuální povahy.           

 

3.5. Právní prostředky ochrany před diskriminací  

 

Zajistit účinné prostředky ochrany před diskriminací je základním předpokladem 

efektivního fungování antidiskriminační legislativy. Povinnost členských států aktivně 

konat vyplývá ze znění všech směrnic upravujících zásadu rovného zacházení. První 

směrnice poţadovaly primárně zakotvení práva kaţdé osoby domáhat se nápravy soudní 

cestou. Současné předpisy obsahují jiţ poněkud pozměněné a modernizované 

formulace. Například směrnice Rady 2000/78/ES v článku 9 stanoví: „Členské státy 

zajišťují, aby soudní nebo správní řízení, včetně, považují-li to za vhodné, dohodovacích 

řízení, směřující k dodržování povinností podle této směrnice byla dostupná všem 

osobám, které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení, i když 

vztahy, ve kterých mělo dojít k diskriminaci, již skončily―. Nové znění má podpořit 

snahu států vytvořit komplexnější systém ochrany před diskriminací, který by zahrnoval 

kombinaci vícera institucí, kde by osoby mohly uplatnit své stíţnosti. Státy by se 

neměly pouze spoléhat na obecné soudní řízení, jako jediný všelék, ale neustávat 

v hledání nejúčinnějšího prostředku ochrany. 

Ačkoliv dotazníkové průzkumy v řadě členských zemí ukazují, ţe se značná část 

respondentů ve své pracovní kariéře setkala s fenoménem diskriminace, ať uţ se přímo 

stala její obětí nebo byla pouze svědkem diskriminačního jednání, počty soudních 

případů v této oblasti zůstávají velmi nízké. Roli zde sehrává řada příčin. Dlouhá doba 

trvání soudního řízení sniţuje moţnost dosáhnout nápravy, zvláště pokud byl stěţovatel 

diskriminován v přístupu k určité pracovní pozici a dané místo jiţ v mezidobí bylo 

obsazeno jinou osobou. Potencionální ţalobce můţe odradit i finanční náročnost 

soudního procesu spojená s vysokými náklady na právní zastoupení. Podmínky pro 

poskytnutí úlev v podobě odpuštění soudních poplatků nebo bezplatných sluţeb 

advokáta jsou obvykle vymezeny natolik restriktivně, ţe přicházejí v úvahu jen u velmi 

úzké skupiny sociálně nejslabších občanů. Svůj význam má i obecná nedůvěra v soudní 
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instituce, míru jejich nezávislosti, kvalitu rozhodování, včetně předvídatelnosti výsledku 

soudního sporu. 

Na druhé straně však znění směrnice („soudní nebo správní řízení―) nemůţe být 

vykládáno jako prostor pro volné uváţení členských států, zda vůbec poskytnout soudní 

formu nápravy diskriminace nebo zakotvit pouze ochranu prostřednictvím správních 

řízení. Právo na soudní ochranu je totiţ nejen součástí článku 6 EÚLP (právo na 

spravedlivé řízení), ale dle judikatury ESD i jednou z obecných právních zásad 

Společenství.
127

 Alternativní způsoby řešení sporů mají toto základní právo doplnit a 

přispět alespoň v některých případech k rychlejší a snadněji dostupné nápravě.  

 

3.5.1. Přenesení důkazního břemene 

  

Jedním z prostředků slouţících k zajištění efektivnější soudní ochrany před 

diskriminací je přenesení důkazního břemene v občanskoprávním řízení. Obecně platná 

zásada, ţe je to ţalobce domáhající se soudně svého nároku, kdo musí unést důkazní 

břemeno a prokázat skutečnosti jím tvrzené, naráţí při své aplikaci v oblasti zákazu 

diskriminace na řadu obtíţí. Případy otevřeného diskriminačního jednání učiněného 

veřejně v přítomnosti svědků se vyskytují zcela výjimečně. Při výběru nových 

zaměstnanců, rozhodování o povýšení či propouštění pro nadbytečnost, nebývá osoba, 

která se cítí diskriminována, většinou obeznámena s tím, jaká kriteria vzal 

zaměstnavatel při své volbě do úvahy, jakou váhu jednotlivým kritériím přikládal či 

jaké pohnutky ho vedly k upřednostnění jednoho uchazeče na úkor druhého. Těmito 

informacemi disponuje obvykle pouze zaměstnavatel sám. Pokud by měl ţalobce 

prokázat diskriminační pohnutku na straně zaměstnavatele, musel by de facto přinést 

důkazy vylučující všechny ostatní myslitelné důvody, které by mohly vést k jednání 

ţalovaného. Dostát takové povinnosti by bylo v praxi téměř nemoţné.
128

 Přenesení 

                                                           
127

  TOBLER, Christa. Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2005. s. 33. Srov. též rozsudek ESD ze dne 15. 
května 1986, Marguerite Johnston proti Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary, C- 222/84, 
Recueil (1986), s. 1651. bod 58. 

128
  Srov. též BOUČKOVÁ, Pavla; HAVELKOVÁ, Barbara; KOLDÍNSKÁ, Kristina et al. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 338-339. 
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důkazního břemene má docílit spravedlivější rozloţení důkazní povinnosti mezi oběma 

stranami diskriminačních sporů.
129

  

Tato myšlenka není rozhodně nová a její uplatňování není spojené výlučně 

s evropským právním prostředím. Například judikatura amerického Nejvyššího soudu 

pouţila zmíněný princip poprvé jiţ na počátku 70. let v případu McDonnell Douglas v. 

Green.
130

 Soud při interpretaci Zákona o občanských právech uvedl, ţe ţalobce nese 

počáteční důkazní břemeno, které v konkrétním případě spočívalo v prokázání 

skutečností, ţe: i) patří k rasové menšině, ii) ucházel se o určité místo a byl pro danou 

práci kvalifikován, iii) byl přes svou kvalifikaci odmítnut, iv) místo zůstalo neobsazené 

a zaměstnavatel pokračoval v hledání dalších uchazečů. Důkazní břemeno se poté 

přesouvá na stranu ţalovanou, která musí stanovit legitimní důvod odmítnutí ţalobce 

bez jakékoliv souvislosti s diskriminační charakteristikou. Ţalobci má být dána 

příleţitost, aby přesvědčil soud, ţe vysvětlení ţalovaného je pouhou záminkou 

zakrývající skutečný diskriminační motiv jeho konání. 

                                                           
129

  K podstatě přenosu důkazního břemene se vyjadřoval i český Ústavní soud v nálezu Pl. ÚS 37/04 
(publikován ve sbírce zákonů pod číslem 419/2006 Sb.), když v bodě 73 konstatuje: „Výkladem 
ustanovení § 133a odst. 2 o. s. ř. tedy dle názoru Ústavního soudu nelze dovodit, že osobě, která se 
při nákupu služeb cítila být rasově diskriminována, stačí pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu 
jednání. Tato osoba v soudním řízení musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno 
obvyklým, tedy neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení uspět. Dále 
pak musí tvrdit, že znevýhodňující zacházení bylo motivováno diskriminací na základě rasového nebo 
etnického původu. Tuto motivaci ovšem prokazovat nemusí, ta se v případě důkazu odlišného 
zacházení předpokládá, je však vyvratitelná, prokáže-li se (dokazováním) opak. Ostatně požadavek, 
aby strana žalující musela prokazovat, že byla diskriminována právě a výlučně pro svůj rasový 
(etnický) původ, a nikoli z důvodu jiného, je zcela zjevně nesplnitelný, neboť prokázat motivaci 
(pohnutku) žalované strany je z povahy věci vyloučeno“.  

Nutno dodat, že otázka přenosu důkazního břemene byla jednou z těch, která nejvíce rozvířila 
českou veřejnou debatu o antidiskriminačním právu, což bylo do značné míry způsobeno i 
nešťastnou formulací §133a OSŘ provádějícího požadavky komunitárního práva, který stanovil:  
„(1) Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého 
pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního postižení, 
věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel 
najevo opak“. 

„(2) Skutečnosti tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého 
rasového nebo etnického původu, má soud ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, přístupu 
ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců 
nebo zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě 
nebo poskytování služeb za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.".  

Uvedená pasáž byla novelizována po přijetí antidiskriminačního zákona v roce 2009.     

130 
 Rozsudek Nejvyššího soudu USA ze dne 14. května 1973, McDonnell Douglas Corp. v. Green, 411 U.S. 
792 (1973). 
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Obdobný přístup volí i komunitární legislativa, která vyţaduje, aby ţalobce 

uvedl skutečnosti nasvědčující existenci diskriminace. Vzniká tak právní domněnka 

diskriminačního jednání, přičemţ zaměstnavatel tuto domněnku vyvrátí, pokud uvede 

objektivní odůvodnění svého jednání ve vztahu k zaměstnanci bez souvislosti se 

zakázanou diskriminací. Přenos důkazního břemene uplatnil ESD poprvé v případech 

spojených s prosazováním zásady rovné odměny pro muţe a ţeny za práci stejné 

hodnoty. Ve věci Danfoss soud uvedl, ţe podle článku 6 směrnice Rady 75/117/EHS o 

rovné odměně musí státy přijmout v souladu se svými vnitrostátními podmínkami a 

právními řády opatření nezbytná k zajištění uplatňování zásady stejné odměny. Tato 

povinnost musí být vykládána dle soudu tak, ţe zahrnuje i úpravu pravidel důkazního 

břemene, pokud je taková úprava nezbytná pro účinné provádění principu rovnosti.
131

 

Zásada účinnosti komunitárního práva si zde ţádá zásah do procesní autonomie 

členských států. V pozdějších případech
132

 ESD potvrdil, ţe důkazní břemeno má být 

přeneseno, pokud se to jeví jako nezbytné proto, aby zaměstnanci, kteří se stali obětí 

údajné diskriminace, nebyli zbaveni účinných prostředků k dodrţení zásady stejné 

odměny za stejnou práci. 

Pokud se podíváme na některé praktické aspekty přesunu důkazního břemene 

v konkrétních případech diskriminace, zásadní otázka zní, jaké důkazy musí předloţit 

ţalobce, aby úspěšně zaloţil domněnku diskriminačního jednání? Vrátím-li se 

k rozhodnutí ve věci Danfoss a práva na stejnou odměnu, pak v případech platové praxe 

zaměstnavatele zcela postrádající transparentnost, se za postačující důkaz povaţuje, 

jestliţe průměrný plat ţen je niţší neţ u muţů. Provedení tohoto důkazu však vyţaduje 

relativně velký počet zaměstnanců, aby zjištěná nerovnost měla dostatečnou vypovídací 

hodnotu a nemohla být způsobena jen odlišnou pracovní výkonností jednotlivých 

zaměstnanců.
133

 Uvedený rozsudek ukazuje, jak vysoká míra netransparentnosti jednání 

zaměstnavatele sniţuje váhu důkazního břemene spočívající na zaměstnanci. Je logické, 

                                                           
131 

 Rozsudek ESD ze dne 17. října 1989, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark proti 
Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Danfoss, C-109/88, Recueil (1989), s. 3199. bod 14. 

132
  Např. rozsudek ESD ze dne 27. října 1993, Dr. Pamela Mary Enderby proti Frenchay Health Authority 
a Secretary of State for Health, C-127/92, Recueil (1993), s. I-05535 nebo rozsudek ESD ze dne 31. 
května 1995, Specialarbejderforbundet i Danmark proti Dansk Industri, původně Industriens 
Arbejdsgivere, jednající za Royal Copenhagen A/S, C-400/93, Recueil (1995), s. I-01275. 

133
  Danfoss, bod 16. 
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ţe po zaměstnanci nemůţe být poţadováno předloţení informací, ke kterým z důvodů 

na straně zaměstnavatele, objektivně nemá přístup.  

Sloţitá situace vzniká také při přijímacích řízení, kde zaměstnavatel vybírá 

z vícera kandidátů. Podle ustálené judikatury v zemích se silnou tradicí 

antidiskriminační legislativy jako Německo, Velká Británie nebo USA, nestačí 

odmítnutému uchazeči pouze tvrdit, ţe s ním bylo zacházeno odlišně na základě 

diskriminačního kriteria. Samotný fakt, ţe byl vybrán uchazeč, který nemá určitou 

skupinovou charakteristiku, jako například příslušnost k etnické menšině, nepostačuje 

dle soudů k přesunu důkazního břemene na zaměstnavatele.  

U přijímacího řízení můţe vstupovat do hry řada faktorů, jako například 

psychologické testy uchazečů, posudky od předchozích zaměstnavatelů, konkrétní 

pracovní zkušenosti nebo vystupování a komunikativnost při pohovoru. Jestliţe interní 

vyhodnocení zmíněných faktorů zaměstnavatelem zůstává neveřejné, pak nepřijatý 

uchazeč nedisponuje prakticky ţádným podkladem, který by napomohl potvrdit jeho 

podezření z diskriminace. Nabízí se pouze nepřímá vodítka v podobě výsledků 

předchozích přijímacích řízení a struktury sloţení zaměstnanců nebo jiţ prokázaná 

diskriminace v minulosti u téhoţ zaměstnavatele. První dvě jmenovaná vodítka se však 

uplatní spíše jen u kritérií jako pohlaví nebo věk, kde jsou k dispozici dostatečná 

statistická data. Dle mého názoru by v případech, kdy výběrové řízení probíhá 

neprůhledně, hodnocení je neveřejné a zaměstnavatel neposkytne uchazeči na jeho 

ţádost vysvětlení svého rozhodnutí, měl soud na ţalobce aplikovat pouze minimální 

důkazní nároky. Nepovaţuji za nepřiměřený poţadavek, aby výběr zaměstnavatele byl 

postaven na jasných pravidlech a mohl být zpětně odůvodněn.   

Jednodušší situaci mají oběti diskriminace v otázkách kariérního postupu nebo 

propouštění. V pozici zaměstnanců se pohybují v interním prostředí firmy či podniku a 

mohou relativně snadno získat informace o pracovní náplni, schopnostech a výkonnosti 

pracovníků, kteří byly na určité místo dosazeni nebo, kteří zůstávají u zaměstnavatele 

po propouštění. 

Nejvíce problematický aspekt přesunu důkazního břemene nastává ve vztahu 

k diskriminaci ve formě obtěţování a sexuálního obtěţování. ESD v případu Coleman 

potvrdil, ţe se na obtěţování uplatní stejná pravidla jako v případech přímé a nepřímé 

diskriminace. Uváţíme-li ovšem specifickou povahu obtěţování, vzbuzuje tvrzení 
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soudu nejasnosti. U přímé diskriminace přechází důkazní břemeno na ţalovaného, aby 

poskytl vysvětlení svého jednání, jehoţ okolnosti nasvědčují porušení zásady rovného 

zacházení. Zkoumají se tedy důvody, jeţ vedly k určitému rozhodnutí zaměstnavatele, a 

které můţe poskytnout pouze zaměstnavatel sám. V případech obtěţování však často 

předmětem sporu bude samotná existence jednání jako takového. Přesun důkazního 

břemene se zdá být na místě pouze, pokud je konkrétní chování jiţ prokázáno a původce 

musí uvést skutečnosti, které vyvracejí spojitost jeho chování s některým ze zakázaných 

diskriminačních důvodů. Podle mého názoru by však přílišný zásah do práv ţalovaného 

představovala situace, kdy by ţalobci postačovalo pouze uvést okolnosti nasvědčující, 

ţe došlo k neţádoucímu chování a druhé straně by nezbývalo neţ prokazatelně obvinění 

vyvrátit. Uvedené nejasnosti však jen podtrhují důleţitost preventivních opatření, která 

mohou minimalizovat prostor vzniku obtěţování na pracovišti.         

 

3.5.2. Náprava a sankce      

 

Plné prosazení právem garantované zásady rovného zacházení si nelze představit 

bez účinných prostředků nápravy škody utrpěné obětí diskriminačního jednání a 

odpovídajícího systému sankcí za porušení práv stanovených v antidiskriminačních 

předpisech. Směrnice neobsahují výslovně povinnost zavedení určitého typu opatření do 

vnitrostátních právních řádů, volba nástrojů k efektivnímu prosazení zákazu 

diskriminace tak zůstává v rukou států. Omezení prostoru pro uváţení však představuje 

obecná zásada práva EU, která poţaduje dostupnost stejných (ekvivalentních) 

prostředků nápravy, jaké členské státy přiznávají v případech obdobných nároků podle 

svého národního práva. Obecná zásada stanoví rovněţ nezbytnost zavedení účinných, 

odrazujících a přiměřených sankcí za porušení práva EU.
134

 

K otázce sankcí se přímo v kontextu zákazu diskriminace vyjádřil ESD 

v případu von Colson.
135

 Ve svém rozsudku konstatoval, ţe ačkoliv plné provedení 

směrnice nevyţaduje ţádnou zvláštní formu sankce za protiprávní diskriminaci, musí 

sankce zaručovat skutečnou a účinnou soudní ochranu. Z toho plyne dle soudu rovněţ, 
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 ELLIS, Evelyn. EU anti-discrimination law. 1.vydání. Oxford : Oxford University Press, 2005. s. 144. 

135
  Rozsudek ESD ze dne 10. dubna 1984, Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-
Westfalen, C-14/83, Recueil (1984), s. 1891. 
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ţe pokud se členský stát rozhodne přiznat odškodnění za porušení zákazu diskriminace, 

musí být toto odškodnění přiměřené v poměru k utrpěné škodě. Kromě toho musí mít 

sankce také dostatečný odrazující účinek na diskriminující osobu.
136

 Na základě 

uvedených podmínek soud shledal vnitrostátní předpis, který obětem diskriminace při 

přístupu k zaměstnání zaručoval pouze náhradu nákladů spojených s podáním jejich 

ţádosti, za odporující ustanovením komunitárního práva. 

Detailněji se ESD zabýval poţadavkem finanční kompenzace oběti diskriminace 

v následném rozhodnutí Marshall.
137

 Soud uvedl, ţe při stanovení formy odškodnění je 

vţdy nutné vzít do úvahy konkrétní okolnosti kaţdého porušení zásady rovného 

zacházení. V případech neoprávněného propuštění v rozporu s ustanovením antidis-

kriminačních směrnic vyţaduje náprava buďto obnovení původního stavu zrušením 

platnosti výpovědi nebo podpůrně poskytnutí finanční náhrady za utrpěnou škodu.
138

 

Pochopitelně v řadě případů diskriminačního jednání nebude oběť vzhledem ke ztrátě 

důvěry vůči zaměstnavateli jiţ usilovat o znovuobnovení pracovního vztahu a náhradě 

škody pak musí být přiznána prioritní pozice. Přiměřenost finanční kompenzace 

garantovaná právem EU znamená dle soudu, ţe její výše musí odpovídat plně ztrátám a 

škodě, kterou zaměstnanec v důsledku diskriminace utrpěl. Z toho také vyplývá, ţe 

stanovení absolutní horní hranice náhrady škody v diskriminačních sporech, nepředsta-

vuje řádné provedení směrnice o rovném zacházení do vnitrostátního práva. Stejně tak 

není přípustné umoţnit reálné sníţení hodnoty kompenzace ve vztahu k utrpěné škodě 

vyloučením započtení úroků za dobu od vzniku škody do doby výplaty její náhrady.
139

 

V případu Draehmpaehl
140

 soud připustil výjimku ze zákazu stanovení horní 

hranice. Ta však musí být omezena jen na specifickou situaci při přijímacím řízení, kdy 

diskriminační jednání spočívalo pouze v odmítnutí zabývat se přihláškou určitého 

uchazeče, přičemţ vzhledem k vyšší kvalifikaci úspěšného kandidáta má soud za 

prokázané, ţe odmítnutý uchazeč by v přijímacím řízení nemohl uspět, ani kdyby 
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  von Colson, bod 23. 
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 Rozsudek ESD ze dne 2. srpna 1993, Helen Marshall proti Southampton and South-West Hampshire 
Area Health Authority, C-271/91, Recueil (1993), s. I-04367. 
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  Marshall, bod 25. 

139
  Marshall, body 26 a 30-31.  

140
  Rozsudek ESD ze dne 22. dubna 1997, Nils Draehmpaehl proti Urania Immobilienservice OHG, C-
180/95, Recueil (1997), s. I-02195, bod 37. 
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k ţádné diskriminaci nedošlo. Konkrétně ESD nepovaţoval přiznání náhrady tří 

měsíčních platů v takových případech za odporující právu EU.  

Pokud se jedná obecně o formy kompenzace poskytované obětem diskriminace, 

půjde nejtypičtěji o peněţní náhradu škody, zahrnující zejména ušlý zisk včetně 

odepření příleţitosti k jeho dosaţení, náhradu nemateriální újmy, ať jiţ za zásah do 

důstojnosti člověka (práva na ochranu osobnosti) nebo za způsobení psychické újmy, a 

v úvahu připadá i náhrada výdajů spojených s vyhledání právní pomoci obětem 

diskriminace. Nutno podotknout, ţe řada států s tradicí právního systému common law 

aplikuje v případech porušení antidiskriminační legislativy i sankce, jejichţ hlavním 

smyslem není reparace škody vzniklé oběti, ale vlastní potrestání původce diskriminace 

(tzv. punitive damages).
141

  

Vedle peněţité náhrady škody můţe připadat v úvahu, jak bylo zmíněno 

v rozhodnutí Marshall, i stanovení kontraktuální povinnosti zaměstnavatele nabídnout 

ţalobci přijetí či povýšení, které mu bylo odepřeno v důsledku diskriminačního jednání. 

Finanční kompenzace bývá také obvykle doplněna o poskytnutí morální satisfakce 

v podobě omluvy ţalobci. Morální satisfakce však můţe spočívat i ve zveřejnění faktů 

případu a výsledku soudního řízení na náklady zaměstnavatele nebo uloţení povinnosti 

učinit na pracovišti preventivní opatření, aby k podobné diskriminaci nemohlo docházet 

v budoucnosti.  

Kromě vlastní náhrady škody původce bude diskriminační jednání 

sankcionováno v naprosté většině případů i uloţením pokuty ze strany příslušných 

státních orgánů. V souvislosti s trestněprávním postihem diskriminace se řada 

odborníků domnívá, ţe poţadavek dostatečně účinných a odstrašujících sankcí v sobě 

implikuje i nezbytnost trestní odpovědnosti pachatele zvlášť závaţných diskriminačních 

jednání, přičemţ u diskriminace na základě rasy a etnického původu vyplývá tento 

poţadavek také z mezinárodního práva, konkrétně Úmluvy o odstranění všech forem 

rasové diskriminace.
142,

 
143
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  TOBLER, Christa. Remedies and Sanctions in EC non-discrimination law. Luxembourg: Office for 
Official Publications of the European Communities, 2005.  s. 36. 
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  K trestněprávním sankcím srov. tamtéž, s. 38. 
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  Článek 4 písmeno a) Úmluvy stanoví: „smluvní státy se zavazují prohlásit za činy trestné podle 
zákona: jakékoli rozšiřování idejí založených na rasové nadřazenosti nebo nenávisti, jakékoli 
podněcování k rasové diskriminaci, jakož i veškeré násilné činy nebo podněcování k takovým činům 
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Na závěr lze dodat, ţe ESD v případu Dekker odmítl limitovat občanskoprávní 

odpovědnost zaměstnavatele za porušení zásady rovného zacházení podmínkou 

prokázání jeho zavinění. Opačný přístup by dle soudu výrazně omezil účinnost 

antidiskriminační legislativy. Právo EU tedy vyţaduje objektivní odpovědnost, přičemţ 

zůstává na členských státech, aby upravili moţnosti zprostit se této odpovědnosti, které 

však musejí ve shodě se zásadou ekvivalence odpovídat obdobným případům 

v národním právu.
144

  

 

3.5.3. Subjekty pro podporu rovného zacházení (equality bodies) 

 

Do širšího okruhu prostředků ochrany před diskriminací lze zařadit i činnost 

subjektů pro podporu rovného zacházení, které mohou významně přispět k efektivnímu 

fungování zákazu diskriminace v členských státech. Poţadavek zřízení těchto orgánů se 

poprvé objevuje ve směrnici Rady 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. Ta ve svém článku 

13 stanoví: „Členské státy určí jeden nebo několik subjektů pověřených podporou 

rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy nebo etnického 

původu. Mohou být součástí orgánů pověřených ochranou lidských práv nebo ochranou 

práv osob na vnitrostátní úrovni―. Obdobný závazek najdeme i ve směrnicích týkajících 

se rovnosti pro muţe a ţeny. Oproti tomu chybí dosud stejný poţadavek ve vztahu 

k rámcové směrnici o rovném zacházení v zaměstnání, coţ lze povaţovat za jeden z 

nedostatků antidiskriminační legislativy EU a tento fakt je zmiňován i jako argument 

podporující tvrzení o pomyslné hierarchii diskriminačních důvodů v právu EU. I proto 

praxe uplatňovaná ve většině členských států směřuje k rozšíření působnosti subjektů na 

všechny diskriminační důvody obsaţené v právu EU.
145

  

                                                                                                                                                                          
proti kterékoli rase nebo kterékoli skupině osob jiné barvy pleti nebo etnického původu, jakož i 
poskytování jakékoli podpory rasistické činnosti, včetně jejího financování“. 
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  Rozsudek ESD ze dne 8. listopadu 1990, Elisabeth Johanna Pacifica Dekker proti Stichting 
Vormingscentrum voor Jong Volwassenen (VJV-Centrum) Plus, C-177/88, Recueil (1990), s. I-03941, 
body 24-25. 
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 Ze studie zabývající se vnitrostátní úpravou subjektů pro rovné zacházení z října 2010 vyplývá, že 20 
členských států EU dosud zvolilo rozšíření působnosti subjektů na všech šest diskriminačních důvodů 
obsažených v článku 19 SFEU. Viz: Human European Consultancy. Study on Equality Bodies set up 
under Directives 2000/43/EC, 2004/113/EC and 2006/54/EC, 2010, s. 60-61, dostupná na: 
ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6454&langId=en (navštíveno 7. 7. 2011) 
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Sekundární legislativa rovněţ vymezuje minimální standard pravomocí, kterými 

subjekty pro podporu rovného zacházení musí disponovat. Jde o: i) poskytování 

nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení, ii) 

příprava nezávislých studií týkajících se diskriminace a iii) zveřejňování zpráv a 

vydávání doporučení k jakékoli otázce související s diskriminací. Přístup jednotlivých 

zemí k vymezení rozsahu úkolů těchto orgánů nad rámec poţadavků směrnic se různí. 

Lze v zásadě vysledovat dva základní směry. První spojuje roli subjektů pro podporu 

rovného zacházení výhradně s poradní a informační funkcí, zatímco druhý směr 

zahrnuje i oprávnění k aktivnímu prosazování zákazu diskriminace. 

Za základní činnost lze povaţovat podávání informací o platné antidiskriminační 

legislativě, poskytování kontaktů na sdruţení a nevládní organizace, které se zaměřují 

na pomoc obětem diskriminace, seznamování s relevantní judikaturou soudů, ale také 

například poskytovaní rad zaměstnavatelům, jaká vhodná opatření přijmout k prevenci 

diskriminace na pracovišti. Pomoc při podávání návrhů na zahájení řízení, kterou 

směrnice vyţaduje, by měla zahrnovat metodickou pomoc, jeţ by spočívala v analýze 

konkrétní situace ţadatele, seznámení s dostupnými moţnostmi řešení, vysvětlení 

podstaty těchto řešení a jejich vhodnosti v situaci ţadatele nebo přiblíţení procesních 

poţadavků na zahájení soudního řízení.
146

 

Některé členské státy však jdou dále nad rámec minimálních nároků směrnic, 

kdyţ zmocnily subjekty pro podporu rovného zacházení k vedení vlastního šetření 

v případech diskriminace. Výsledky tohoto šetření pak slouţí jako podklad v následném 

neformálním procesu mediace sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Úspěch 

uvedeného postupu však obvykle závisí na ochotě obou stran spolupracovat se 

zmíněným orgánem a poskytnout mu potřebné informace. Spíše ojediněle najdeme ve 

vnitrostátních právních řádech stanovenou a sankčně vymáhanou povinnost součinnosti 

s těmito orgány. Výsledkem šetření můţe být i vydání nezávazného doporučení 

obsahujícího návrh řešení situace. Právní závaznost rozhodnutí těchto orgánů se 

vyskytuje spíše výjimečně. Například v Estonsku či Irsku jim však přísluší i právo 

přiznat obětem diskriminace finanční kompenzaci ze strany zaměstnavatele. Takto silné 
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  Srov. též BOUČKOVÁ, Pavla; HAVELKOVÁ, Barbara; KOLDÍNSKÁ, Kristina et al. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2010. s. 326-329. 



85 
 

pravomoci však musí být vţdy limitovány moţností jejich následného soudního 

přezkumu.
147

   

Pokud se jedná o vlastní soudní řízení, přísluší mnoha subjektům pro rovné 

zacházení pozice experta na problematiku diskriminace, který je soudem ţádán o 

poradní názor. Některé subjekty mohou rovněţ učinit podání k zahájení soudního či 

správního řízení nebo vystupovat se souhlasem ţalobce na jeho straně jako účastník 

řízení. Za mimořádnou lze povaţovat pravomoc sám podat ţalobu ve veřejném zájmu, 

v případech, kdy nejde identifikovat konkrétní oběti diskriminačního jednání.      

 Poslední důleţitou oblast působnosti subjektů pro rovné zacházení tvoří 

výzkumná a publikační činnost. Kvalita jejich práce je výrazně odvislá od personálního 

zázemí a poskytnutého finančního zajištění těchto institucí. Je tedy na jednotlivých 

členských státech, jejichţ státní rozpočty představují ve většině zemí hlavní zdroj 

financování daných subjektů, aby poskytly dostatečné prostředky, které umoţní plné 

vyuţití jejich potenciálu, tak aby nedošlo pouze k formálnímu přiznání kompetence bez 

jejího praktického vyuţití. Předmět výzkumné činnosti můţe mít širokou škálu 

zaměření od detailního rozboru jednotlivých forem diskriminace, zhodnocení účinnosti 

platné legislativy a prostředků ochrany před diskriminací, včetně identifikování bílých 

míst a nedostatků při aplikaci zákonů v praktickém ţivotě, aţ po srovnávací studie. 

Převládající přístup států spočívající v ustanovení jediné instituce, v níţ se integruje 

problematika všech diskriminačních důvodů obsaţených v právu EU, nabízí i moţnosti 

při výzkumu fenoménu vícenásobné diskriminace, kdy koexistence většího počtu příčin 

znevýhodnění vytváří specifickou situaci osob, která je obtíţně řešitelná tradičními 

přístupy antidiskriminačního práva. 

 Při odstraňování deficitu informovanosti veřejnosti o otázkách spojených 

s diskriminací by měla napomoci publikační činnost subjektů pro rovné zacházení. 

Kromě zveřejňování výsledků své výzkumné činnosti je běţnou aktivitou i vydávání 

pravidelných zpráv o stavu prosazování práva na rovné zacházení v daném státě a o 

pokroku, kterého bylo v jednotlivých oblastech v mezidobí dosaţeno.  
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3.6. Pozitivní opatření v právu EU   

 

Koncept pozitivních opatření vychází z poznání omezeného dosahu, kterým 

v rámci boje s diskriminací disponují tradiční nástroje zaloţené na individuální nápravě 

porušení práva na rovné zacházení. Systémy individuální nápravy totiţ nesměřují 

k samotným příčinám znevýhodnění či diskriminace, ale zaměřují se pouze na jejich 

jednotlivé projevy, aniţ by měnily struktury způsobující vznik těchto projevů. 

Úspěšnost boje proti diskriminaci zůstává odvislá od vůle a odvahy jednotlivých osob 

podstoupit často velmi náročnou cestu k prosazení svých práv před soudními 

institucemi. Ani poté však není ţádoucí výsledek zaručen. Do hry vstupuje řada 

aspektů. Prokázání porušení rovného zacházení vyţaduje aplikaci srovnání s osobou 

v obdobné pozici, které nemusí být vţdy dostupné všem osobám čelícím znevýhodnění. 

Pouţití hypotetického komparátora, byť v případech, kde jej právo EU připouští, není 

soudy dosud výrazněji vyuţíváno. Jako pouze fiktivní se jeví také proklamovaná 

rovnost zbraní v případném sporu. Zaměstnavatelé často vyuţívají své silnější pozice 

k zavedení diskriminačních praktik proti osobám, které nemají dostatečné informace o 

moţnostech ochrany svých práv, jsou vystaveny ekonomickému tlaku z případné ztráty 

zaměstnání nebo následné stigmatizaci nálepkou problémového zaměstnance v dalším 

pokračování pracovní kariéry a ve srovnání se zaměstnavateli nemají ani rovnocenné 

zázemí a finanční prostředky, coţ můţe ovlivnit jejich vyhlídky na prosazení práv 

soudní cestou. 

Také Sandra Fredman zdůrazňuje nezbytnost doplnění zpětného a pasivního 

vymáhání nápravy o systém pozitivních povinností aktivně rovnost prosazovat. Cílem 

nemůţe být jen reagovat na stíţnosti jednotlivých obětí, ale rovněţ zavést opatření 

k zajištění rovnosti a také nasměrovat energii zaměstnavatelů a veřejných orgánů 

k jejich plnění. Společenská diskriminace daleko přesahuje individuální předsudečné 

jednání, a proto rovnost můţe být smysluplně prosazována pouze tehdy, pokud ti kdo 

mohou přinést skutečnou změnu, aktivně mění postupy a struktury.
148

 

Škála pozitivních opatření můţe zahrnovat celou řadu různorodých nástrojů. Na 

prvém místě stojí samotné zaměření se na příčiny diskriminace, identifikace způsobů, 
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kterými se diskriminace projevuje v jednotlivých oblastech společnosti a vytváření 

plánů, politik a strategií, jak vzniku diskriminace předcházet a její důsledky eliminovat. 

Další formu opatření tvoří sociální programy, které mají podpořit plné začlenění určité 

skupiny osob do společnosti. Tyto programy mohou být buďto zacíleny přímo na 

skupinu vymezenou určitým diskriminačním důvodem, nebo je přístup k nim zaloţen na 

neutrálním kriteriu, které však najde větší naplnění u příslušníků znevýhodněné skupiny 

(např. kriterium nezaměstnanosti nebo omezení programu na určitou sociálně 

vyloučenou lokalitu). Obsah programů můţe spočívat v poskytování poradenství, 

sociální práci v terénu, pořádání rekvalifikačních a školících kurzů, vyplácení 

finančních podpor sociálně slabým ve vzdělávacím procesu, apod. 

Jiná pozitivní opatření přispívají k odstraňování bariér bránícím znevýhodněným 

osobám v zapojení se do veřejného ţivota a to cestou přizpůsobení poţadavků okolního 

prostředí zvláštním potřebám těchto osob. Typický příklad v pracovněprávních 

souvislostech představuje povinnost zaměstnavatele přizpůsobit pracoviště zdravotnímu 

handicapu postiţené osoby. Poslední a nejvíce diskutovanou skupinou pozitivních 

opatření je vlastní preferenční zacházení s příslušníky znevýhodněných skupin, které 

bývá ospravedlňováno snahou o změnu nedostatečného zastoupení těchto skupin 

v určitém pracovním odvětví, ve vedoucích funkcích v podnikových hierarchiích, ve 

vyšších stupních vzdělávacího procesu nebo v mocenských strukturách.
149

  

V kontextu práva EU není myšlenka pozitivních opatření ničím novým, jiţ 

směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muţe a ţeny, byť 

v tomto ohledu nestanovila ţádné konkrétní povinnosti států, přiznala moţnost ponechat 

ve vnitrostátním právu pozitivní opatření zaměřené na překonání překáţek bránících 

dosaţení skutečné rovnosti příleţitostí. Ve svém doporučení z roku 1984
150

 vyzvala 

Rada členské státy, aby přijaly pozitivní akce, politiky zaměřené na stávající nerovnosti 

postihující ţeny v pracovním ţivotě a na podporu lepší rovnováhy mezi pohlavími 

v zaměstnání. Cílem těchto opatření mělo být i zajištění zvýšení účasti ţen v těch 

                                                           
149

  Výše uvedený přehled vychází částečně z klasifikace profesora Oxfordské univerzity Christophera 
McCruddena uvedené v: DE VOS, Mark. Beyond formal equality. Luxembourg : Office for Official 
Publications of the European Communities, 2007. s. 11-12. 

150  
Doporučení Rady 84/635/EHS ze dne 13. prosince 1984 o podpoře pozitivních akcí ve prospěch žen, 
OJ L 331, 19. 12. 1984, s. 34-35. 
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odvětvích pracovního ţivota, kde jsou nedostatečně zastoupeny a dosaţení odpovídající 

participace ţen na vyšších stupních podnikových hierarchií.  

Ke skutečnému zakotvení pozitivních povinností v právu EU došlo později 

v souvislosti s konceptem genderového mainstreamingu (dále jen „GM“).
151

 GM je 

strategie, jeţ má zájmy a jednotlivé zkušenosti ţen i muţů učinit integrální součástí 

návrhu, realizace, monitorování a vyhodnocování politik a programů ve všech 

společenských oblastech tak, aby ţeny a muţi rovným způsobem těţili z nabízených 

moţností a aby nepřetrvávala nerovnost. Konečným cílem je dosaţení genderové 

rovnosti.
152

 

V roce 1996 formulovala EU v návaznosti na výsledky činnosti OSN poţadavek 

zavedení GM do praktického ţivota. Následně Evropský parlament přímo vyzval 

členské státy, aby prosazovaly politiku GM na lokální, regionální a národní úrovni. 

Součástí primárního práva se tento koncept stal po přijetí Amsterodamské smlouvy 

v roce 1997 a Lisabonská smlouva následně princip mainstreamingu rozšířila na 

všechny diskriminační důvody obsaţené v právu EU.  

V rámci mainstreamingu se mají odpovědné instituce zaměřovat na rozpoznání 

překáţek rovnosti prostřednictvím získávání údajů diferencovaných podle 

diskriminačních kritérií, vypracování strategií k odstranění těchto překáţek a vytvoření 

zdrojů a odborného aparátu k jejich provádění a konečně vyhodnocování dosaţených 

výsledků. Poţadavky mainstreaming mají dynamickou povahu a jsou neustále 

přetvářeny v návaznosti na změnu situace znevýhodněných skupin osob.  

Mainstreaming, jak uţ jeho název napovídá, dostává problematiku diskriminace 

z určité izolace menšinového tématu do středu zájmu odpovědných institucí. Dílčí 

projekty a iniciativy ze strany nevládních organizací nebo subjektů na podporu lidských 

práv obvykle s velmi omezeným rozsahem pravomocí, ačkoliv nelze jejich přínos 

podceňovat, nemohou dosáhnout skutečné změny struktur a procesů, které stojí v pozadí 

                                                           
151

  Idea GM byla formulována nejdříve v rámci konferencí OSN zabývajících se postavením žen ve světě. 
Poprvé se objevuje na konferenci v Nairobi v roce 1985 a následně byla otázkám spojeným se 
zavedení této strategie do praktického života věnována zásadní pozornost na Pekingské konferenci o 
ženách v roce 1995.  

152
  Definice GM obsažená v dokumentech Hospodářské a sociální rady OSN, převzatá z Příručky 
programu Iniciativy Společenství EQUAL zaměřené na gender mainstreaming, vydané v češtině MPSV 
v roce 2008, http://www.equalcr.cz/files/clanky/7/GENDER_mainstreaming_guide_final.pdf.  
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diskriminace. Mainstreaming přesouvá primární odpovědnost za prosazování rovnosti 

na orgány, které skutečně disponují prostředky a pravomocemi schopnými ovlivňovat 

postavení znevýhodněných skupin ve společnosti. Zároveň vytváří prostor pro 

participaci příslušníků těchto skupin při přípravě předmětných politik a jejich větší 

zapojení přímo do průběhu rozhodovacích procesů.    

Kromě mainstreamingu najdeme v sekundárním právu i vyjádření dalších 

pozitivních povinností, které jsou však formulovány spíše v obecném duchu jako 

například povzbuzování zaměstnavatele k přijetí opatření pro zabránění všem formám 

diskriminace nebo usilování o dialog se sociálními partnery a nevládními organizacemi 

ohledně prosazování rovného zacházení. 

Zatímco mainstreaming a obdobné strategie jsou všeobecně pozitivně přijímány, 

daleko více diskuzí vzbuzuje fenomén, pro který se v českém prostředí vţil poněkud 

nešťastný termín pozitivní či obrácená diskriminace. Synonymně bývají uţívány rovněţ 

pojmy pozitivní akce či afirmativní akce pocházející z amerického prostředí, kde mají 

tyto postupy relativně dlouhou historii započatou jiţ po přijetí zákonů o občanských 

právech v 60. letech 20. století. Odůvodnění potřeby pozitivních akcí můţe být různé, 

ať jiţ jde o nápravu minulého znevýhodnění, jako je tomu právě v případě USA, snaha 

o spravedlivější redistribuci veřejných statků a zajištění sociální soudruţnosti nebo 

podpora diverzity a rozmanitosti v rozhodovacích procesech.  

Právě ve sporech ohledně legitimnosti zavádění tohoto institutu do právních řádů 

se výrazně projevují odlišné názory na samotný obsah principu rovnosti. Zastánci 

formálního přístupu odmítají pouţití pozitivní diskriminace jakoţto porušení zákazu 

rozlišovat podle diskriminačního kriteria, který je nutné dodrţovat za všech okolností. 

Rovnost musí být uplatňována konzistentně a nemůţe se lišit v závislosti na osobě, vůči 

které se vztahuje. Opačný postup by vedl k nepřiměřeným zásahům do práv jednotlivců, 

kteří by byli negativně postihování jen proto, ţe nepatří k znevýhodněné skupině. Nelze 

po nikom spravedlivě poţadovat, aby nesl odpovědnost za obecné bezpráví, které 

nezpůsobil.  

Naproti tomu zastánci materiálního přístupu argumentují tím, ţe rozdíl mezi 

rozlišením, které způsobuje další znevýhodnění a které je naopak eliminuje, je morálně 

významný. Materiální pojetí rovnosti tvrdí, ţe odpovědnost za nápravu znevýhodnění 

by neměla spočívat pouze na těch, kterým lze přímo přisoudit vinu za toto 
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znevýhodnění. Lze naopak očekávat, ţe všichni ti, kdo mají prospěch z existujících 

struktur, ponesou část nákladů spojených s nápravou stávajících nerovností.
153

  

Názory se různí také na otázku, zda mají pozitivní akce primárně směřovat 

k zajištění rovnosti příleţitostí nebo rovnosti výsledků.  Tento střet se do značné míry 

projevil i v judikatuře ESD ohledně pozitivních akcí. V případu Kalanke
154

 posuzoval 

ESD předpisy svobodného města Brémy, které při přijímání či povyšování 

upřednostňovaly ţeny před muţskými kandidáty se stejnou kvalifikací, za předpokladu 

nedostatečného zastoupení ţen v daném pracovním sektoru nebo mezi zaměstnanci na 

daném stupni podle mzdových tabulek. Generální advokát Tesauro ve svém stanovisku 

nejprve uznává existenci společenských, kulturních a historických podmínek, které 

nadále mohou stěţovat pozici ţen na trhu práce. Proto také směrnice o rovném 

zacházení umoţňuje zachování či zavedení pozitivních opatření ve prospěch 

nedostatečně zastoupeného pohlaví nebo za účelem eliminace stávajících nerovností. 

Tato pozitivní opatření ale musejí být zaměřena na odstranění překáţek, které brání 

ţenám v dosaţení rovnosti příleţitostí. Naopak nemohou spočívat v okamţitém zajištění 

stejných výsledků při obsazování pracovních míst a to ani tehdy pokud mají 

kompenzovat historické znevýhodnění. Směrnice tedy nedovoluje aplikaci prosté 

obrácené diskriminace, která nesleduje vyrovnání vstupních podmínek, ale garantuje 

ţenám vţdy prioritu pří získávání konečných výsledků.
155

 Soud se rovněţ ztotoţnil se 

stanoviskem generálního advokáta. 

Velmi očekávaný rozsudek soudu vyvolal u řady odborníků na antidiskriminační 

problematiku zklamání. Například Klaartje Wentholt vytýká soudu příliš formální 

přístup k zásadě rovného zacházení. Soud dle jejího názoru pohlíţí chybně na pozitivní 

akce jako na výjimku z této zásady, která musí být podrobena přísnému přezkumu. 

V rámci daného chápání mohou být afirmativní akce pouze obtíţně ospravedlnitelné, 

protoţe neberou v potaz individuální vlastnosti jednotlivce, ale jeho skupinovou 

charakteristiku. Wentholt naopak prosazuje optiku materiální rovnosti, kde pozitivní 
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 FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. 1. vydání. Praha : Multikulturní centrum Praha, 2007. s. 
124-125. 

154 
 Rozsudek ESD ze dne 17. října 1995, Eckhard Kalanke proti Freie Hansestadt Bremen, C-450/93, 
Recueil (1995), s. I-03051. 

155
  Stanovisko generálního advokáta Tesaura ze dne 6. dubna 1995, Eckhard Kalanke proti Freie 
Hansestadt Bremen, C-450/93, Recueil (1995), s. I-03051, body 19 a 22. 
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akce nepředstavují výjimku ze zásady rovného zacházení, ale tvoří jeden z jejích 

komponentů. Kriterium proporcionality tak při soudním přezkumu získává zcela jinou 

váhu.
156

       

Další rozhodnutí ve věci Marschall
157

 se zabývalo sluţebním řádem spolkové 

země Severní-Porýní-Vestfálsko, který opět upřednostňoval ţeny při povyšování 

v úřadech s nedostatečným zastoupením ţen na vyšších místech, pokud měly stejnou 

způsobilost, schopnosti i pracovní výkonnost jako muţští kandidáti. Na rozdíl od 

předpisů města Brém však obsahoval výjimku v případech, kdy nějaký zvláštní důvod 

svědčí ve prospěch uchazeče muţského pohlaví. Soud nejprve připouští limity konceptu 

rovných příleţitostí, kdyţ uvádí: „zdá se, že i při stejných kvalifikačních předpokladech 

je tendence dávat při povyšování přednost mužům před ženami, zejména z důvodů 

určitých předsudků a přežívajících názorů o úloze ženy a jejích schopnostech 

v pracovním životě a z důvodů obavy, že ženy například častěji přerušují svou kariéru, 

že kvůli domácím a rodinným povinnostem jsou méně flexibilní v organizaci pracovního 

času nebo že jsou častěji nepřítomné kvůli těhotenství, porodům a kojení. Z těchto 

důvodů skutečnost, že dva uchazeči opačného pohlaví mají stejné kvalifikační 

předpoklady, nemusí sama o sobě znamenat, že mají rovné příležitosti―.
158

  

Následně v souladu s předchozí judikaturou konstatuje, ţe pozitivní akce 

opírající se o ustanovení článku 2 odst. 4 směrnice o rovném zacházení představují 

výjimku z individuálního práva zakotveného ve směrnici, a proto nemohu přiznávat 

absolutní a bezpodmínečnou přednost ţenám při postupu v zaměstnání. Naopak dotčené 

předpisy spolkové země Severní-Porýní-Vestfálsko hranice této výjimky nepřekračují, 

protoţe zaručují i muţským uchazečům, ţe jejich ţádosti budou objektivně posouzeny 

s ohledem na všechna kritéria a zachovávají jim moţnost povýšení, pokud jedno nebo 

více kritérií převáţí v jejich prospěch.
159
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  WENTHOLT, Klaartje. Formal and Substantive Equal Treatment: the Limitations and the Potencial of 
the Legal Concept of Equality. In LOENEN, Titia, RODRIGUES, Peter R. (ed.). Non-discrimination law : 
comparative perspectives. Hague : Kluwer Law International, 1999. s. 60. 
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  Rozsudek ESD ze dne 11. listopadu 1997, Hellmut Marschall proti Land Nordrhein-Westfalen, C-
409/95, Recueil (1997), s. I-06363. 
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  Marschall, body 29-30. 
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  Marschall, body 32-33. 
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Velmi zajímavé závěry přináší i poslední rozhodnutí soudu, kterému se chci 

v souvislosti s pozitivními opatřeními věnovat. Ve věci Badeck
160

 byl podroben 

přezkumu hesenský zemský zákon o rovných právech ţen a muţů a o odstranění 

diskriminace ţen ve veřejné správě. Soud nejprve znovu shrnuje dosavadní judikaturu 

v této oblasti, kdyţ konstatuje „opatření, jehož záměrem je poskytnout při funkčním 

postupu přednost ženám v sektorech veřejné služby, ve kterých jsou nedostatečně 

zastoupeny, musí být považováno za slučitelné s komunitárním právem, jestliže 

automaticky a bezpodmínečně nejsou zvýhodňovány ženy (...) a kandidatury jsou 

předmětem objektivního posouzení, které bere v úvahu specifickou osobní situaci všech 

uchazečů―. V tomto konkrétním případu existovala skupina pravidel,
161

 zaloţených na 

sociálních hlediscích, které mohly při rozhodování o přijetí či povýšení převáţit ve 

prospěch muţského kandidáta. 

Rozsudek Badeck je pozoruhodný zejména tím, ţe na rozdíl od samotného 

procesu obsazování pracovních míst, připouští pouţití automatického upřednostnění 

ţen, pokud jde o opatření, která mají zajistit skutečnou rovnost příleţitostí při přístupu 

k těmto místům. Soud shledal proto v souladu s komunitárním právem ustanovení, která 

v sektorech s nedostatečným podílem ţenských zaměstnanců, poţadovala pro ţeny 50% 

zastoupení mezi uchazeči pozvanými k přijímacímu pohovoru a vyčlenění poloviny 

míst přidělovaných k získání odborné praxe. Soud tak jednoznačně stanovil hranici 

v podobě okamţiku vlastního výběru zaměstnance na dané pracovní místo, do které 

povoluje směrnice o rovném zacházení aplikaci automatického preferování příslušníků 

jednoho pohlaví, v tomto případě spočívající v uţití 50% kvóty. 

Pokud jde o samotný výběr zaměstnance, nelze sice automaticky a bezvýjimečně 

upřednostňovat uchazeče určitého pohlaví, ale soud připouští moţnost zahrnout do 

hodnocení určitá negativní nebo pozitivní kriteria, která ač formulována neutrálně, 

zvýhodňují obecně ţeny. Jde tedy a formu nepřímé diskriminace muţů, která má své 
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  Rozsudek ESD ze dne 28. března 2000, Georg Badeck a další, za přítomnosti Hessische 
Ministerpräsident a Landesanwalt beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen, C-158/97, Recueil 
(2000), s. I-01875. 
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  Konkrétně šlo o pravidla přednostního zacházení vůči bývalým zaměstnancům veřejné služby, kteří 
opustili zaměstnání z rodinných důvodů, zaměstnancům, kteří z rodinných důvodů pracovali na 
částečný úvazek a teď se ucházejí o plný, bývalým vojákům, kteří dobrovolně sloužili po dobu delší, 
než byla doba povinné vojenské služby, osobám vážně zdravotně postiženým a vůči dlouhodobě 
nezaměstnaným osobám. 
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ospravedlnění v legitimním cíli skutečné rovnosti příleţitostí. Například schopnosti a 

zkušenosti získané prací v rodině musely být vzaty v úvahu, pokud měly význam z 

hlediska vhodnosti, výkonnosti a schopností uchazečů, zatímco třeba práce na částečný 

úvazek nebo přerušení odborného výcviku v důsledku péče o děti nebo závislé členy 

rodiny nesměly mít negativní vliv na hodnocení. 

Všechny uvedené případy ilustrují snahu soudu vyvaţovat jednotlivé hodnoty při 

slaďování zájmu na zajištění skutečné rovnosti muţů a ţen s individuálním přístupem 

k osobnosti kaţdého jednotlivce. Moţná i poučen nepříliš povzbuzujícími zkušenostmi 

z aplikace systémů kvót v zemích jako USA nebo Indie, soud nepřipouští při přístupu k 

zaměstnání pouţití preferenčního přístupu zaloţeného výhradně na skupinových 

charakteristikách, který by vůbec neumoţňoval posoudit individuální zásluhy 

kandidátů. Potvrzuje se tak převládající příklon antidiskriminačního práva EU 

k principu rovnosti příleţitostí. Soud sice připouští, ţe kromě odstranění překáţek 

bránící ţenám ucházet se o určité pracovní místo musí být eliminována i diskriminace 

v samotném výběru kandidáta, avšak to lze činit pouze mírnějšími formami preference, 

které jsou umoţněny jen u uchazečů se stejnou kvalifikací a nesmí být pouţity 

automaticky a bezvýjimečně. Samozřejmě lze namítnout, ţe ponechání určitého 

prostoru pro hodnocení individuálních zásluh znovu vytváří nebezpečí předsudečného a 

stereotypního provádění tohoto hodnocení. Toto riziko však soud přijímá jako nutnou 

daň při vyvaţování střetávajících se principů. Zároveň se ukazuje, ţe principy rovnosti 

příleţitostí a rovnosti výsledků se mohu vzájemně doplňovat, pokud druhý zmíněný 

princip, aplikovaný při získávání kvalifikace, slouţí jako předpoklad naplnění prvého 

při vlastním přístupu k zaměstnání, tedy bodu, ke kterému je rovnost příleţitostí 

směřována.       
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4.  Problematika vybraných diskriminačních důvodů 

v evropském kontextu  

 

4.1 Pohlaví 

 

Rovnost muţů a ţen tvoří nejstarší antidiskriminační oblast upravenou v právu 

Evropské unie. Nejprve byla činnost EU soustředěna pouze na zlepšení ekonomického 

postavení ţen prosazováním zásady stejné odměny za práci stejné hodnoty. V tomto 

směru navázala EU na aktivity Mezinárodní organizace práce a zakotvení zákazu 

diskriminace v zaměstnání v jejích úmluvách. Postupně získává rovnost muţů a ţen 

v právu EU univerzální uplatnění a prostřednictvím mainstreamingové strategie má být 

podporována v rámci všech jejích politik. 

Boj za zrovnoprávnění ţen má však mnohem delší historii neţ samotná EU. 

V Evropě se ţenské hnutí začalo intenzivněji rozvíjet jiţ v průběhu osvícenství. V první 

fázi vrcholící na přelomu 19. a 20. století bylo předmětem zájmu odstranění nerovností 

de iure z právních řádů jednotlivých států, ať uţ šlo například o moţnosti ţen vstupovat 

do smluvních vztahů, o vlastnická práva nebo rovné postavení při uzavírání manţelství. 

Následně se do popředí dostávají politická práva ţen. Hnutí sufraţetek usilovala 

zejména o zajištění volebního práva a přístupu ţen do politických funkcí. Po druhé 

světové válce byla pozornost upřena na sociální pozadí nerovností a na kulturní 

konstrukce rolí muţů a ţen ve společnosti. Na sklonku 20. století sílí v rámci 

feministického hnutí kritika dosavadního zobecňujícího přístupu přehlíţejícího 

různorodost problémů, kterým čelí jednotlivé skupiny ţen.  

Výše nastíněný proces přinesl řadu pozitivních výsledků, především prosazení 

formální rovnosti ţen a muţů, emancipaci ţen v oblastech vzdělávání a přístupu 

k zaměstnání i prohloubení zájmu o otázky související s postavením ţen ve společnosti. 

Přesto i ve vyspělých zemích stále přetrvává řada aspektů, které způsobují 

znevýhodnění ţen jak v soukromém, tak i veřejném ţivotě a skutečné materiální 

rovnosti pohlaví dosud dosaţeno nebylo.  
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4.1.1 Genderové stereotypy a předsudky 

 

Kde lze tedy hledat důvody trvajícího znevýhodnění ţen? Jednu z příčin 

diskriminace představují existující stereotypy ohledně rozdílnosti muţů a ţen a jejich 

rolí ve společnosti. Mluvíme-li o diskriminaci na základě pohlaví, musíme se nejprve 

zabývat rozlišením pojmů pohlaví a gender.
162

 Genderem rozumíme soubor společensky 

konstruovaných rolí a vztahů, osobnostních vlastností, postojů, chování, hodnot, ale i 

relativní sílu a vliv, které společnost připisuje oběma pohlavím. Zatímco pohlaví je 

určeno genetickými a anatomickými odlišnostmi (charakteristikami), gender je získaná 

identita, která je naučena, mění se v průběhu času a liší se značně napříč kulturami. 

Gender neodkazuje pouze na ţeny nebo muţe jako takové, ale rovněţ na vzájemné 

vztahy mezi nimi.
163

  

Rozdílné zacházení můţe mít svůj zdroj jak v odlišnostech biologických, tak 

sociálních. Biologické odůvodnění rozdílného zacházení můţe být v řadě případů 

dokonce ţádoucí či nezbytné. Například ochrana ţen v těhotenství a v době po porodu 

před noční prací nebo fyzicky namáhavou činností je opodstatněna lékařskými 

poznatky. V ostatních případech, kdy určité pracovní místo ke svému výkonu vyţaduje 

značnou fyzickou sílu, by však nemělo být rozdílné zacházení postaveno na obecných 

předpokladech muţské a ţenské výkonnosti, ale měl by být upřednostňován pohled na 

skutečné schopnosti konkrétního jednotlivce. Významnější příčina nerovností na trhu 

práce však spočívá v rozdílech genderových. Především těmto nerovnostem se budu 

detailněji věnovat v následující podkapitole. 

Genderové stereotypy na pracovním trhu mají svůj původ v historickém pojetí 

placené práce jako domény muţů. Argumenty ospravedlňující rozdílné zacházení rolí 

                                                           
162

  V českém jazyce neexistuje zcela přiléhavý ekvivalent pojmu gender, tato skutečnost způsobuje, že 
pojem pohlaví je často používán, buď jako zastřešující termín zahrnující biologické i společenské 
rozdíly, nebo jindy namísto pojmu gender. Pojem gender nachází uplatnění zejména tam, kde by 
taková náhrada byla nelogická či obtížná: např. genderové stereotypy nebo genderové role. Jelikož i 
terminologie obsažená v právních dokumentech zabývajících se diskriminací pracuje s pojmem 
pohlaví, jsou i v rámci mé práce oba výrazy používány zaměnitelně.          

163
  UN INSTRAW. Glossary of Gender-related Terms and Concepts. Research and Training Institute for 
the Advancement of Women. dostupné z: http://unamid.unmissions.org/Default.aspx?tabid=4527. 



96 
 

muţe jakoţto ţivitele rodiny se objevují poměrně často. Například ve věci Sabbatini
164

 

se ESD zabýval praxí Evropského parlamentu, který vyplácel svým vdaným 

zaměstnankyním příplatky za práci v zahraničí pouze ve zvláštních případech invalidity 

nebo váţné nemoci manţela, zatímco muţským zaměstnancům byly přiznávány bez 

omezení. Ve věci Abdulaziz, Cabales a Balkandali v. Spojené Království
165

 se 

předmětem posouzení staly imigrační zákony, které stanovily přísnější podmínky pro 

poskytnutí povolení k pobytu muţským protějškům ţen usazených ve Velké Británii, 

neţli tomu bylo v opačném případě. Britská vláda odůvodňovala předpisy potřebou 

ochrany svého pracovního trhu v době vysoké nezaměstnanosti před přílivem muţské 

pracovní síly ze zahraničí. Ţeny naproti tomu dle vlády takové ohroţení 

nepředstavovaly, protoţe častěji zůstávaly v domácnosti.  

I v současnosti se objevuje řada diskriminačních kauz, kdy je rozdílné zacházení 

při výběru zaměstnanců nebo naopak při rozhodování o propouštění obhajováno 

zaměstnavatelem s poukazem na roli muţe jako ţivitele rodiny, zatímco příjem ţeny se 

povaţuje jen za přilepšení do rodinného rozpočtu. V publikaci Gender a trh práce Petr 

Pavlík shrnuje: „V rámci stávající genderové ideologie je svět práce vnímán jako 

společenský prostor, kde si muži-chlebodárci potvrzují svou mužskou identitu, 

vydělávají na zabezpečení svých blízkých a obětují se pro rodinu. Pracoviště jako 

neosobní, soutěživý prostor, kde lidé (rozuměj muži) tvrdě pracují a dělají kariéru, je 

stavěno do protikladu k domovu jako doméně žen, kde se lidé realizují, pokud jde o 

emoce, osobní vztahy a potřeby―.
166

 Obdobné vnímání limituje prostor ţen pro 

svobodnou volbu průběhu jejich pracovního i osobního ţivota a přehlíţí význam 

zajištění moţnosti ekonomické nezávislosti ţen pro dosaţení skutečné rovnosti.  

Genderové stereotypy se do značné míry promítají i v organizaci pracovního 

trhu na základě tzv. muţské normy.  Zaměstnavatelé nejvíce preferují výkon práce na 

plný úvazek s vysokou mírou flexibility pracovní doby. Vzhledem k povinnostem 

plynoucím z péče o domácnost a rodinu, které dosud stále zůstávají především na 

                                                           
164

  Rozsudek ESD ze dne 7. června 1972, Luisa Bertoni, provdaná za Serena Sabbatiniho, proti 
Evropskému parlamentu, C-20/71, Recueil (1972), s. 345.  

165
 Rozsudek ESLP ze dne 28. května 1985, Abdulaziz, Cabales a Balkandali v. Spojené Království, stížnost 
č.  9214/80, 9473/81. 9474/81. 

166
  PAVLÍK, Petr. Gender a trh práce. SMETÁČKOVÁ, Irena; VLKOVÁ, Klára (eds.). Gender ve škole. Praha : 
Otevřená společnost, 2005. str. 32.    
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bedrech ţen, jsou ţeny v menší míře schopny dostát poţadavkům zaměstnavatele a jsou, 

alespoň po určitou část své kariéry, nuceny volit méně placené pracovní pozice 

s menším rozsahem a pravidelnějším rozvrhem pracovní doby. Takové pozice však 

přinášejí i omezené příleţitosti kariérního postupu. Řada ustanovení pracovního práva 

navíc reflektuje pouze typický průběh muţského pracovního ţivota bez dob přerušení 

zaměstnání. Často chybí kompenzační nástroje, jeţ by odstranily znevýhodnění 

zaměstnanců, kteří část své pracovní kariéry obětují péči a výchově dětí v předškolním 

věku. V mnoha zemích neexistuje politika podpory práce na zkrácený úvazek, coţ 

stěţuje začlenění zaměstnanců s rodinnými povinnostmi do pracovního prostředí.
167

  

Důleţitou roli sehrávají rovněţ předsudky o schopnostech a dovednostech 

příslušníků obou pohlaví, které vycházejí z obecných generalizací a popírají 

individualitu kaţdého jednotlivce. Lze hovořit o dvou druzích předsudků: faktických a 

normativních. Faktické předsudky odráţejí představy o tom, jak ţeny a muţi uvaţují, 

jaké mají vlastnosti, pro jaké pracovní pozice mají předpoklady. Pokud však jednotlivec 

nesplňuje očekávání okolí, pak naráţí na normativní předsudky, které určují, jací by 

muţi a ţeny měli být, a jak by se měly chovat. Jsou-li například za ideální předpoklady 

pro výkon manaţerské pozice pokládány ambicióznost, schopnost nekompromisního 

vyjednávání nebo chladná racionalita, pak zaměstnavatelé obvykle upřednostňují muţe, 

protoţe u nich spíše očekávají naplnění takto stanovených poţadavků. Jestliţe se ţena 

snaţí dostát těmto poţadavkům a uspět v konkurenci s muţi, bývá často posuzována 

svým okolím negativně na základě své „nedostatečné ženskosti―.  

Genderové předsudky a genderové role mohou ve svém výsledku vést 

k segregaci na trhu práce. Řada profesí a odvětví si udrţuje dominantní zastoupení osob 

jednoho pohlaví. Ţeny tvoří naprostou většinu pracovníků v sociálních sluţbách, v 

povoláních souvisejících s výchovou a péčí o malé děti, zdravotnických profesí střední 

úrovně nebo v textilním průmyslu. Jak ukazují analýzy nerovnosti v příjmech muţů a 

ţen, je segregace jednou z příčin, která umoţňuje odměňovat odlišně práci stejné 

hodnoty vyţadující stejnou kvalifikaci a vzdělání v závislosti na tom, zda je dané 

odvětví dominantně muţské nebo ţenské. To souvisí i s podhodnocováním ţenské 

                                                           
167

  Srov. též FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. 1. vydání. Praha : Multikulturní centrum Praha, 
2007. s. 35 nebo HAVELKOVÁ, Barbara. Diskriminace na základě pohlaví. In BOBEK, Michal; 
BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 
232-233.  
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práce, kdy určité činnosti spočívající například v péči o jiné osoby, vyţadující sociální 

dovednosti a osobní přístup nebo pečlivost a trpělivost, jsou hodnoceny hůře neţ 

přibliţně rovnocenné ekvivalenty těchto prací vykonávané muţi. Výše zmíněný jev 

označujeme jako horizontální (odvětvovou) segregaci, zatímco o vertikální segregaci 

mluvíme ve spojitosti se stále ještě nedostatečným zastoupením ţen na vedoucích 

pozicích ve firemních či podnikových hierarchiích.
168

 Závaţný problém pak představuje 

nízká účast ţen v procesu politického rozhodování, zvláště na nejvyšší úrovni. Ta má za 

následek, ţe situaci ţen a zajištění rovnosti pohlaví není při tvorbě politických strategií 

a přípravě legislativy přikládán dostatečný význam. 

Pochopitelně celá problematika genderových stereotypů a předsudků je 

podstatně sloţitější a komplexnější a její detailnější zpracování by vyţadovalo prostor 

několika samostatných diplomových prací. Uvedená podkapitola vzhledem ke svému 

rozsahu můţe obsahovat pouze zobecnění některých obtíţí, kterým ţeny čelí v přístupu 

na pracovní trh. Závěrem bych však chtěl zmínit, ţe boj s genderovými stereotypy a 

předsudky nesmí být chápán jako snaha vnucovat jediný přijatelný model průběhu 

pracovního a rodinného ţivota, zatímco ostatní modely by byly zatracovány. Právo zde 

rozhodně není od toho, aby regulovalo kaţdou oblast ţivota jednotlivce. S takovými 

pokusy zasahovat do sféry soukromí osob ostatně máme i v naší republice své negativní 

zkušenosti. Genderová rovnost však znamená především svobodnou moţnost činit 

rozhodnutí o svém ţivotě a najít uplatnění odpovídající vlastním dovednostem bez 

omezení předsudků a stereotypů. Cílem by měla být rovnost příleţitostí pro všechny 

osoby bez ohledu na jejich pohlaví a právo musí být vnímáno jako významný nástroj, 

který k dosaţení tohoto cíle můţe přispět.          

V následujícím textu se zaměřím na konkrétní, dílčí otázky spojené s rovností 

muţů a ţen a prostřednictvím judikatury ESD bych chtěl ukázat současný přístup 

k těmto otázkám na evropské úrovni, včetně jeho předchozího vývoje a identifikovat 

alespoň některé aktuální výzvy, které zůstávají dosud nevyřešeny.        
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 Srov. HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. 1. vydání. Praha : Auditorium, 2007. 
s. 21. 
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4.1.2 Stejná odměna za práci stejné hodnoty 

 

Stejná odměna pro muţe a ţeny za práci stejné hodnoty byla zakotvena jak 

v mezinárodním právu, tak v právu EU jiţ více neţ před 50 lety. Přesto rozdíly 

v odměňování muţů a ţen zůstávají stále vysoké. V Evropské unii se v posledních 

deseti letech stabilně drţí kolem 17%. V zemích jako Rakousko, Estonsko a Česká 

republika přesahuje tento rozdíl dokonce úroveň 25%.
169

 Důvody rozdílů byly 

rozebrány výše, vyplývají zejména z odlišného průběhu pracovních kariér muţů a ţen, 

segregace na trhu práce, podhodnocení ţenské práce a také voleb a preferencí 

jednotlivců. Statistické studie očištěné o tyto aspekty však odhalují i existenci 

diskriminace v odměňování, která nemá jasné vysvětlení a nelze ji přičíst rozdílům 

v kvalifikaci, pracovním sektoru či flexibilitě zaměstnance. Ačkoliv v průběhu 

posledních padesáti let došlo k výraznému nárůstu ţen s vyšším vzděláním a dnes jiţ 

mezi absolventy sekundárního a terciárního vzdělání mírně převaţují, rozdíly 

při porovnání průměrné hodinové odměny muţů a ţen zůstávají takřka neměnné.  

Rovné odměňování muţů a ţen tradičně představuje jeden z prvních cílů, na nějţ 

se zaměřují právní nástroje boje proti diskriminaci na základě pohlaví. To je do značné 

míry způsobeno jeho statistickou uchopitelností a měřitelností dosaţených výsledků. 

V odměňování se také odráţejí další aspekty genderové nerovnosti v zaměstnání, 

protoţe diskriminace při přístupu k práci, povyšování nebo získávání kvalifikace se 

vţdy projeví také v rozdílné výši mzdy.  

První definici odměny v právu EU najdeme jiţ v samotných zřizovacích 

smlouvách. Článek 119 Smlouvy EHS stanovil: „Odměnou ve smyslu tohoto článku se 

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

zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci 

v souvislosti se zaměstnáním‖. ESD byl při své rozhodovací činnosti mnohokrát 

postaven před úkol interpretovat věcný obsah tohoto článku a z jeho judikatury lze 

vysledovat tendenci k maximálně extenzivnímu pojetí odměny. Ta zahrnuje nejen 

základní a nenárokovou sloţku platu nebo mzdy, příplatky za práci přesčas nebo 

kompenzace placené zaměstnavatelem za pouţití vlastního auta či pracovních pomůcek, 
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  Srov. statistiky Eurostatu v příloze I.  
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ale rovněţ všechny nepeněţní formy bonusů poskytovaných v rámci pracovního 

poměru. 

 V případu Garland
170

 označil soud za diskriminační z hlediska rovného 

odměňování praxi, kdy zaměstnavatel neposkytoval po skončení pracovního poměru 

zaměstnankyním zvýhodněné jízdné pro jejich manţele a nezaopatřené děti, zatímco tak 

činil u muţských zaměstnanců. Soud neuznal za relevantní argument zaměstnavatele, ţe 

tento bonus nespadá pod pojem odměny, protoţe je poskytován aţ po skončení 

pracovního poměru a uvedl, ţe článek 119 zahrnuje všechny současné í budoucí 

odměny poskytované zaměstnavatelem. Ze stejného důvodu je proto odměnou 

v komunitárním pojetí i odstupné. 

Ve věci Rinner-Kühn, která se zabývala nepřímou diskriminací zaměstnankyň 

pracujících na zkrácený úvazek, soud označil za součást koncepce odměny nemocenské 

dávky vyplácené zaměstnavatelem. Jak uvedl generální advokát (dále jen AG) Darmon, 

podmínky pro vyplácení těchto dávek mají svůj původ v pracovním poměru, protoţe 

pouze ti pracovníci, kteří absolvovali některé týdenní nebo měsíční pracovní doby, 

mohou získat výhody ze systému nemocenského pojištění. Také jejich výše je odvozena 

od průměrné mzdy zaměstnance. Z těchto důvodů konstatoval, ţe vyplácené dávky mají 

těsnější vazbu k pracovnímu poměru neţ k úvahám sociální politiky státu, a to přestoţe 

jsou podmínky výplaty nemocenského určeny státem (zákonem).
171

  

Tento úzký vztah k pracovnímu poměru je klíčovým prvkem definice odměny 

v právu EU. Soud jej nalezl i v případech bonusů či kompenzací vyplácených bez relace 

k pracovní výkonnosti zaměstnance, jako jsou například příspěvky za práci v zahraničí 

slouţící ke krytí zvýšených výdajů při pobytu v cizí zemi
172

 nebo vánoční bonusy,
173

 

které byly poskytovány za účelem posílení motivace k další práci a upevnění loajality 

k podniku.  
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  Rozsudek ESD ze dne 9. února 1982, Eileen Garland proti British Rail Engineering Limited, C-12/81, 
Recueil (1982), s. 359. 

171
 Stanovisko generálního advokáta Darmona ze dne 19. dubna 1989, Ingrid Rinner-Kühn proti FWW 
Spezial-Gebäudereinigung GmbH & Co. KG, C-171/88, Recueil (1989), s. 2743, bod 15. 
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  Rozsudek ESD ze dne 7. června 1972, Luisa Bertoni, provdaná za Serena Sabbatiniho, proti 
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V rozsudku Bötel
174

 soud označil za odměnu také náhradu mzdy za dobu 

strávenou přípravou na funkci člena zaměstnanecké rady. Pro posouzení charakteru 

kompenzace nebylo dle soudu podstatné, ţe povinnost uvolnit zaměstnance a nahradit 

mu mzdu byla stanovena přímo zákonem a nebyla tedy součástí pracovní smlouvy. 

Rozhodující byla skutečnost, ţe povinnost zavazovala zaměstnavatele vůči svým 

zaměstnancům, její plnění tedy vyplývalo z vazeb zaloţených pracovní smlouvou. 

Významná část judikatury ESD ve vztahu k definování konceptu odměny se týká 

zaměstnaneckých penzijních systémů. Za stěţejní lze v této oblasti povaţovat 

rozhodnutí v případu Barber,
175

 v němţ se soud zabýval podstatou zmíněných systémů. 

V jejich rámci odvádí zaměstnavatel příspěvky, ať uţ na základě individuální pracovní 

smlouvy, kolektivního ujednání nebo i jednostranného rozhodnutí zaměstnavatele, 

kterými se podílí na důchodovém zajištění svých zaměstnanců. Účast v daném systému 

je podmíněna existencí pracovního poměru a proto i na výši těchto příspěvků se 

vztahuje zásada stejné odměny za práci stejné hodnoty.
176

 Tuto argumentaci uplatnil 

soud i u zaměstnaneckých penzí poskytovaných státem pracovníkům ve veřejném 

sektoru. Takové systémy tvoří ekvivalent k soukromým zaměstnaneckým systémům, 

protoţe stát poskytuje své příspěvky na základě existence sluţebního poměru.  

Naproti tomu ve státních systémech důchodového zabezpečení můţe nárok na 

dávky vzniknout v podstatě kaţdé osobě pracující v daném státě. Fungování a podoba 

těchto systémů je zcela určena sociální politikou státu a případné částky důchodového 

pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance nemohou být chápány jako 

odměna za práci.  
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 Rozsudek ESD ze dne 4. června 1992, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. proti Monice Bötel, C-
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V případu Nimz
177

 dospěl soud k závěru, ţe článek 119 je třeba aplikovat nikoli 

jen na rozdílnou odměnu jako takovou, ale rovněţ na způsob, jakým se výše odměny 

stanovuje, konkrétně na pravidla pro zařazení do platového stupně. Jak uvádí Barbara 

Havelková,
178

 hranice mezi rovnou odměnou a rovným zacházením můţe být často 

velmi tenká. Z judikatury vyplývá, ţe rozhodující je, zda se pravidlo přímo, respektive 

automaticky odráţí ve výši odměny. Ve věci Sass
179

 byl poţadavek délky praxe 

potřebné pro povýšení označen soudem za otázku rovného zacházení, i kdyţ povýšení 

nepřímo určovalo následnou výši odměny. Naopak v případu Österreichischer 

Gewerkschaftsbund
180

 byla kriteria pro započtení doby vojenské sluţby do délky 

odslouţených let v zaměstnání, pro účely výpočtu odstupného, soudem povaţována za 

sloţku odměny podle článku 141 Smlouvy ES (119 EHS). Ačkoliv se můţe zdát 

rozlišování rovného zacházení a odměny jako čistě teoretický problém, můţe mít 

v konkrétním případě podstatný význam, neboť jak jiţ bylo uvedeno, zásada rovného 

odměňování má přímý horizontální účinek, zatímco nedostatečně transponované 

směrnice o rovném zacházení se lze dovolat pouze vůči státu.  

Uvedený přehled dokumentuje velkou pruţnost ESD při interpretování pojmu 

odměna a postupné upřesňování jeho věcného obsahu judikaturou. Soud aplikuje 

důsledně test těsnosti vazby mezi poskytovanou výhodou a pracovním poměrem a to 

bez ohledu na formu poskytované výhody, dobrovolnost či povinnost na straně 

zaměstnavatele, způsob právního zakotvení nebo dobu, kdy je výhoda vyplácena. 

 

4.1.3 Práce stejné hodnoty 

 

Druhý úhelný kámen pro zajištění rovnosti v odměňování muţů a ţen spočívá 

v určení, které pracovní činnosti lze povaţovat za práce stejné hodnoty, a kde leţí 

hranice přípustnosti takového srovnávání. Podíváme-li se pro inspiraci do české úpravy 
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  Rozsudek ESD ze dne 7. února 1991, Helga Nimz proti Freie und Hansestadt Hamburg, C-184/89, 
Recueil (1991), s. I-00297.  

178
  HAVELKOVÁ, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. 1. vydání. Praha : Auditorium, 2007. s. 55. 
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v zákoníku práce,
181

 pak za podstatná kriteria pro posouzení hodnoty práce zákonodárce 

stanoví: i) sloţitost, odpovědnost a namáhavost práce, ii) podmínky, za nichţ je práce 

vykonávána a iii) výkonnost a výsledky práce zaměstnance. Aplikace těchto obecných 

kritérií na jednotlivé druhy činností vyţaduje poměrně sloţitou úvahu, a to jak ze strany 

subjektu, který vytváří klasifikační systém prací, tak i v případě soudu, jenţ musí 

následně vyhodnotit kvalitu práce odváděnou konkrétním zaměstnancem. Nejobtíţnější 

situace nastává, pokud je odpovědnost za vypracování klasifikačního systému přenesena 

na zaměstnavatele, ale ten svou povinnost nesplní, nebo je jím zavedený systém 

nedostatečně transparentní. Potom zůstává na zaměstnavateli, aby před soudem 

vysvětlil, jak postupoval při stanovení výše odměn za určité práce (srovnej, viz – přenos 

důkazního břemene). Nebezpečím při sestavování katalogů práce zůstává riziko uţití 

stereotypů a zaţitých představ, o nichţ jsem se jiţ zmiňoval v předchozí kapitole, které 

mohou vést k podhodnocování některých tradičně ţenských prací.
182

  

V prvních sporech, které byly předloţeny ESD pro posouzení moţného porušení 

principu rovné odměny pro muţe a ţeny, šlo o souběţný výkon stejné práce pro 

stejného zaměstnavatele (navzdory odlišným názvům pracovních pozic: letušky a 

stewardi v kauze Defrenne). V případu Macarthys
183

 jiţ soud musel přejít k sloţitější 

úvaze. Paní Smithová, pracující pro společnost obchodující s farmaceutickými výrobky, 

si stěţovala na diskriminaci ze strany zaměstnavatele, protoţe muţský zaměstnanec, 

který vykonával stejnou pozici 4 měsíce před jejím přijetím, pobíral o 10 liber větší 

týdenní mzdu neţ ona. Soud uvedl, ţe rozhodujícím kritériem musí být povaha dané 

práce a moţnost srovnání by neměla být limitována poţadavkem jejího současného 

výkonu. Soud však zároveň odmítl moţnost pouţití hypotetického komparátora. 

Porovnávání se dle soudu musí zaměřit pouze na konkrétní práci skutečně vykonanou 

zaměstnanci různých pohlaví. 

ESD byl mnohokrát postaven před otázku relevantnosti a přípustnosti kritérií 

obsaţených v klasifikačních systémech stanovujících hodnotu práce. V případu 
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Rummler
184

 byla řešena přípustnost kriteria fyzické síly pro určení výše odměny. 

Ţalobkyně povaţovala uţití takového kriteria za diskriminační, protoţe jeho dopad má 

více nepříznivé důsledky pro ţeny neţ pro muţe. Soud uvedl, ţe článek 119 obecně 

nebrání pouţití hlediska, jeţ najde daleko spíše naplnění pouze u jednoho pohlaví, a to 

do té míry, do jaké vykonávaná práce objektivně tuto vlastnost vyţaduje. Je však na 

národním soudu, aby přezkoumal klasifikační systém jako celek s přihlédnutím ke všem 

pouţitým kritériím hodnoty práce a jejich vzájemné vyváţenosti. Kritéria nesmí být 

stanovena způsobem, který by vedl k výsledku, kdy uvedený klasifikační systém jako 

celek výrazně znevýhodňuje ţeny oproti muţům.  

Ve věci Danfoss
185

 se ESD zabýval praxí dánské asociace zaměstnavatelů při 

určování výše odměny. Národní soud předloţil otázku, zda a za jakých podmínek můţe 

zaměstnavatel odůvodnit pouţití takových kritérií jako mobilita, absolvovaná školení 

nebo počet odslouţených let, které mají negativní dopad na rovnováhu příjmů mezi 

muţi a ţenami. Soud poněkud nelogicky zvolil dva odlišné přístupy k těmto kriteriím. 

Pouţitá kritéria lze povaţovat za příklad muţské normy, jejímţ poţadavkům mohou 

obtíţněji dostát ţeny či obecněji pracovníci s rodinnými povinnostmi. Ti nemohou 

organizovat svůj pracovní čas tak flexibilně jako ostatní zaměstnanci, rovněţ tak větší 

časová vytíţenost při plnění mimopracovních povinností omezuje moţnosti rozvoje 

vlastní kvalifikace účastí na školeních. Z tohoto důvodu představuje pouţití uvedených 

kritérií nepřímou diskriminaci ţen a je na zaměstnavateli, aby prokázal oprávněnost 

vyššího odměňování zaměstnanců splňujících taková kritéria, a to zdůvodněním jejich 

důleţitosti pro výkon specifických úkolů svěřených zaměstnanci.
186

 Flexibilita časového 

rozvrhu na straně zaměstnance, tedy sama o sobě nemůţe ospravedlňovat rozdílnou výši 

odměny, pokud konkrétní pracovní pozice tuto flexibilitu nevyţaduje a práce není 

skutečně vykonávána ve specifickém pracovním reţimu.  

Uvedenou argumentaci však soud nesleduje u třetího kriteria, tedy délky 

odslouţených let. Délka odslouţených let má stejně negativní dopad na ţeny jako 

předchozí poţadavky mobility a zvyšování kvalifikace, protoţe kariéra ţen čelí častěji 

                                                           
184 

 Rozsudek ESD ze dne 1. července 1986, Gisela Rummler proti Dato-Druck GmbH, C-237/85, Recueil 
(1986), s. 2101. 

185
  Rozsudek ESD ze dne 17. října 1989, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark proti 
Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Danfoss, C-109/88, Recueil (1989), s. 3199. 

186
  Danfoss, body 20-23.  



105 
 

přerušení v důsledku výchovy dětí. Soud se zde namísto uplatnění testu vyţadovaného u 

nepřímé diskriminace spokojil s obecným konstatováním, ţe počet odslouţených let jde 

ruku v ruce se zkušeností. Protoţe zkušenosti dle soudu obecně umoţňují zaměstnanci 

lépe plnit jeho úkoly, zaměstnavatel je můţe odměnit, aniţ by musel v konkrétním 

případě určit důleţitost, kterou mají pro výkon specifických úkolů svěřených 

zaměstnanci.
187

  

Svůj striktní postoj v této otázce soud poněkud zmírnil v pozdějším rozhodnutí 

Cadman,
188

 zabývajícím se rovněţ kriteriem odslouţených let. Soud konstatuje, ţe 

mohou nastat situace, kdy pouţití tohoto kriteria musí být zaměstnavatelem podrobně 

odůvodněno. Jde o případy, kdy zaměstnanec předloţí skutečnosti, které jsou způsobilé 

vzbudit závaţné pochybnosti ohledně schopnosti daného kriteria ovlivnit výkonnost 

v případě konkrétní práce. Soud k tomu dodává: „Je tudíž povinností zaměstnavatele, 

aby prokázal, že to, co je zpravidla pravda, a sice že počet odsloužených let jde ruku 

v ruce se zkušeností a že zaměstnanci umožňuje, aby lépe plnil své úkoly, je rovněž 

pravda, co se týče dotčeného zaměstnání―.
189

 Moţnost vzbudit závaţné pochybnosti 

bude však spíše omezena na případy málo kvalifikovaných prací s rutinní činností bez 

pouţití sloţitých strojů a mechanismů. Půjde například o práce, kde výkonnost 

zaměstnance bude měřena úkolově.  

Přes danou změnu zůstává ESD velmi benevolentní ve vztahu k moţnosti 

zaměstnavatele odůvodnit pouţití tohoto kriteria. Je třeba si uvědomit, ţe mzdové a 

platové tabulky zohledňující počet odslouţených let jsou ve členských státech, tak jako 

například v České republice, stále běţným nástrojem v organizaci platové politiky. Na 

rozdíl od kriterií mobility a absolvovaných školení reflektujících specifickou situaci u 

konkrétního podniku, dopadá kriterium odslouţených let na mnohem širší skupinu 

zaměstnanců. Zřejmě i dalekosáhlosti následků, které by vyvolalo zpochybnění 

současné platové politiky, si byl soud vědom při formulování svého stanoviska.  

Je otázkou, jestli dané systémy zohledňují při odměňování zkušenosti jako 

takové, nebo spíše oceňují loajalitu k zaměstnavateli a přinášejí motivaci k pokračování 
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v práci na daném místě. Lze si například představit situaci, kdy v důsledku změn při 

zavádění zcela nového technologického systému nebo nové agendy můţe význam 

zkušeností pro výkon konkrétní práce značně poklesnout. Otázka počtu odslouţených 

let by měla být řešena daleko spíše nikoli obtíţným dokazováním spojení mezi 

výkonem a zkušeností, ale důsledným odstraněním znevýhodnění osob s rodičovskou 

zodpovědností a podporou moţností flexibilních pracovních úvazků, které by omezily 

nutnost přerušit pracovní kariéru těchto osob na delší dobu. Nabízí se především 

zohlednění doby strávené mimo pracovní proces v období mateřské či rodičovské 

dovolené jejím plným započtením do doby odslouţené u zaměstnavatele. 

Dalším důleţitým problémem, na nějţ musel ESD ve své judikatuře reagovat, se 

stalo posouzení moţnosti srovnávání odměn zaměstnanců pracujících u dvou různých 

zaměstnavatelů. V případu Lawrence
190

 byly uklízecí a stravovací sluţby ve školských 

zařízeních provozovaných Regionální školskou radou převedeny na soukromou 

společnost. Zaměstnanci vykonávající tyto práce pro Radu, z nichţ naprostou většinu 

tvořily ţeny, byli propuštěni a značná část z nich poté znovu přijata do sluţeb soukromé 

firmy. Výsledkem byl stav, kdy bývalé zaměstnankyně Rady vykonávaly stejnou práci 

ve stejných školských zařízeních jako před svým propuštěním, avšak za niţší odměnu. 

Obrátily se proto na soud s tvrzením, ţe dochází k diskriminaci v odměňování, protoţe 

jejich nynější platy jsou pod úrovní odměn, které dostávají muţští zaměstnanci pracující 

přímo pro Radu v profesích srovnatelné hodnoty (sběr odpadu, čištění odpadních vod 

nebo zahradnictví).  

ESD uplatnil v tomto případu koncept „stejného (společného) zdroje―. Podstatu 

tohoto konceptu vysvětluje AG Geelhoed: „přímý účinek článku 141 Smlouvy o ES se 

vztahuje na zaměstnance pracující pro stejnou právnickou osobu či skupinu 

právnických osob, nebo pro orgány veřejné správy působící v rámci společné kontroly, 

jakož i na případy, v nichž pro účely klasifikace práce a jejího odměňování platí 

závazné kolektivní smlouvy nebo zákonné nařízení. Ve všech těchto případech podmínky 

výkonu zaměstnání mohou být odvozeny od společného zdroje―.
191

 V předloţeném 
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případu však nešlo takový společný zdroj najít. V situaci dvou rozdílných 

zaměstnavatelů chybí orgán odpovědný za nerovnost v odměňování, který by byl 

povinen obnovit rovné zacházení.
192

 Pro zaměstnavatele není moţné efektivně zjistit, 

proč jiná právnická osoba odměňuje své zaměstnance za práci stejné hodnoty odlišně. 

Koncept společného zdroje potvrdil soud i v pozdějším rozhodnutí ve věci 

Allonby,
193

 zde však jeho pouţití vyvolává řadu otazníků. Na začátku sporu stálo 

neprodlouţení pracovních smluv na částečný úvazek s vyučujícími zaměstnanými u 

univerzity Accrington & Rossendale College. Univerzita se rozhodla zajistit si tyto 

sluţby u externí agentury spravující databázi lektorů. Univerzita přiznala, ţe důvodem 

jejího opatření bylo sníţit náklady, které vzrostly v důsledku přijetí antidiskriminační 

legislativy poţadující sjednocení výše hodinových odměn u osob pracujících na plný a 

částečný úvazek. Jediná šance, jak pokračovat v práci na univerzitě, byla zaregistrovat 

se u agentury jako osoba samostatně výdělečně činná a poté být agenturou na vlastní 

ţádost přidělen k výkonu práce pro univerzitu. Tak postupovala i paní Allonby, avšak 

její nové platové podmínky byly horší neţ v době dřívější práce na částečný úvazek. 

ESD se nejprve zabýval definicí pracovníka pro účely článku 141 SES. Soud 

konstatoval, ţe pro zajištění efektivní rovnosti mezi muţi a ţenami je třeba vykládat 

pojem pracovník nikoli s odkazem na národní úpravy členských států, ale v jednotném 

komunitárním pojetí. Pracovníkem podle čl. 141 SES je tak kaţdá osoba, která po 

určitou dobu vykonává pro jinou osobu a podle jejich pokynů práci a dostává za to 

odměnu. Dle soudu formální označení osoby za samostatně výdělečně činnou podle 

vnitrostátních právních předpisů, nemění nic na skutečnosti, ţe osoba musí být 

povaţována za pracovníka ve smyslu zmíněného článku, pokud její nezávislost je pouze 

fiktivní. Je třeba zkoumat zejména moţnost pracovníka utvářet si pracovní rozvrh, 

ovlivňovat místo výkonu práce nebo obsah práce, apod.
194, 195

 

                                                           
192

  Rozsudek Lawrence, bod 18. 

193 
 Rozsudek ESD ze dne 13. ledna 2004, Debra Allonby proti Accrington & Rossendale College, 
Education Lecturing Services, trading as Protocol Professional a Secretary of State for Education and 
Employment, C-256/01, Recueil (2004), s. I-00873. 

194
  Allonby, body 62-79. 

195
  Pod působnost článku 141 SES tak jistě spadá například (mezi zaměstnavateli v některých odvětvích 
velmi rozšířená) praxe obcházení předpisů pracovněprávních, daňových a předpisů sociálního 
zabezpečení, najímáním živnostníků a živnostnic (tzv. švarcsystém). Viz. HAVELKOVÁ, Barbara. 
Rovnost v odměňování žen a mužů. 1. vydání. Praha : Auditorium, 2007. s. 65.  
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Tato argumentace měla podstatný vliv na jiný aspekt posuzované diskriminace 

paní Allonby, kdy registrovaní lektoři neměli nárok na účast v zaměstnaneckém 

penzijním systému univerzity, protoţe nesplňovali nařízením stanovenou podmínku 

pracovního poměru k univerzitě. Soud však extenzivním výkladem pojmu pracovník 

v zásadě dovodil, ţe pokud podmínka pracovního poměru negativně postihuje větší 

procento ţen neţ muţů, musí zaměstnavatel prokázat legitimní cíl a přiměřenost dané 

podmínky.  

Co plyne z výše uvedeného v souvislosti se zásadou stejné odměny za práci 

stejné hodnoty? Po svém přidělení paní Allonby podléhala řízení a instrukcím ze strany 

univerzity, splňovala tedy komunitární definici pracovníka. Pokud by paní Allonby byla 

přímo najata jakoţto osoba samostatně výdělečně činná k práci na univerzitě, pak by 

mohla svoji platovou situaci porovnávat s ostatními zaměstnanci pracujícími na základě 

pracovního poměru.  

Lze tedy povaţovat za nelogické, ţe by se zaměstnavatel vyhnul své 

odpovědnosti za dodrţování zásady stejné odměny, prostým vsunutím mezičlánku 

v podobě registrující agentury do vztahu mezi ním a najatými lektory. Zvláště pokud 

výše jejich odměny byla určena smluvním ujednáním univerzity s agenturou a 

univerzita tak měla moţnost ovlivnit její výši v daleko větší míře, neţ tomu bylo 

v případu Lawrence.  

Myslím si, ţe ESD mohl vzhledem k okolnostem pouţít koncept společného 

zdroje pruţněji a označit postup univerzity, i s přihlédnutím k důvodům jejího jednání, 

za obcházení povinnosti rovného odměňování, jehoţ umoţnění by ohrozilo dosaţení 

plné efektivity článku 141 SES. Soud však i přes významnost vlivu univerzity na 

určování podmínek i ohodnocení výkonu práce lektorů, povaţoval extenzivní uplatnění 

konceptu společného zdroje za přílišnou právní fikci, pro niţ nelze v článku 141 SES 

nalézt oporu. Připustil pouze moţnost zpochybnění samotného rozhodnutí university 

změnit status svých lektorů a napadnout tento proces, nikoli výsledný stav nerovnosti 

v odměnách. 

  Případ Allonby reprezentuje současný trend, kdy společnosti přesouvají část 

svých činností na specializované poskytovatele sluţeb, ve snaze docílit úspory svých 

nákladů. Bohuţel tato praxe v některých případech napomáhá k udrţování rozdílů 

v odměňování, protoţe proces specializace stěţuje hledání komparátora vykonávajícího 
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rovnocennou práci. Tomuto vývoji lze lépe čelit v zemích se silnou tradicí kolektivního 

vyjednávání, kde je výše odměn a klasifikace hodnoty práce výsledkem dohod mezi 

svazy zaměstnanců a zaměstnavatelů působících v určitém odvětví a nezůstává v rukou 

jednotlivých podniků. Dochází rovněţ k nárůstu agenturního zaměstnávání, které 

zaměstnavatelům poskytuje větší flexibilitu organizace práce neţ je tomu u klasických 

pracovněprávních vztahů. Evropské instituce reagovaly na nastalou situaci a výsledkem 

jejich snah bylo přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o 

agenturním zaměstnávání.
196

 Ta stanoví, ţe základní pracovní podmínky zaměstnanců 

agentur práce jsou po dobu trvání jejich přidělení k uţivateli přinejmenším stejné jako 

podmínky, jeţ by se na tyto zaměstnance vztahovaly, pokud by je tento uţivatel 

zaměstnal přímo na stejném pracovním místě. 

Výše uvedená judikatura se soustředila na kriteria a hranice srovnávání hodnoty 

práce, naproti tomu v případu Enderby
197

 měl ESD posoudit přípustnost odůvodnění 

rozdílné odměny u prací stejné hodnoty. Ţalobkyně označila za diskriminační praxi 

v britském zdravotnictví, kdy osobám vykonávajícím činnost logopeda, profesi 

s dominantním zastoupením ţen, příslušela niţší mzda neţ v převáţně muţských 

povoláních lékárníka a klinického psychologa, přestoţe se jednalo o práce vyţadující 

srovnatelnou kvalifikaci. Soud se nejprve zabýval otázkou, zda lze za postačující pro 

ospravedlnění rozdílných mezd povaţovat skutečnost, ţe výše odměn byla výsledkem 

kolektivních vyjednávání prováděných odděleně pro obě profese. Ţalovaná strana 

namítala, ţe obě vyjednávání probíhala zcela transparentně a přístup ţen a muţů do 

obou skupin profesí zůstává otevřen bez omezení. Vyjednáváním dosaţené úrovně 

mezd se pak uplatňují na všechny pracovníky bez ohledu na jejich pohlaví. ESD takové 

ospravedlnění platových rozdílů odmítl, protoţe opačné stanovisko by podle něj vedlo 

k situaci, kdy by oddělené kolektivní vyjednávání mohlo slouţit jako prostředek 

k obcházení zásady stejné odměny či obecněji rovného zacházení.
198

  

Následně měl ESD rozhodnout, zda lze rozdíl v platech objektivně odůvodnit 

situací na trhu, kdy nedostatek kandidátů na místo klinického psychologa vede 
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  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním 
zaměstnávání, Úř. věst. L 327, 5. 12. 2008, s. 9-14. 

197
  Rozsudek ESD ze dne 27. října 1993, Dr. Pamela Mary Enderby proti Frenchay Health Authority a 
Secretary of State for Health, C-127/92, Recueil (1993), s. I-05535. 

198
  Enderby, body 22-23.  
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k potřebě přilákat tyto kandidáty za pomocí vyšší mzdy. Soud tuto moţnost připustil a 

dodal, ţe je na národním soudu, aby určil jakou část rozdílu v odměňování je moţno 

přičítat těmto ekonomickým důvodům v souladu se zásadou proporcionality.
199

 

Případ Enderby můţe ilustrovat obecnější téma střetu antidiskriminační 

legislativy s působením trţních sil a ideou volného trhu. Velmi zajímavě se k tomuto 

problému vyjadřují ve svém článku Helen Fenwick a Tamara Hervey. Ty pokazují na 

skutečnost, ţe z čistě trţního pohledu je třeba chápat odlišně formální a materiální 

rovnost. Zatímco formální rovnost působí ve shodě s potřebami trhu a odstraněním 

předsudků a přiznáním skutečných kvalit jednotlivce pomáhá zvyšovat efektivitu trhu, 

pak materiální rovnost výkonnost trhu oslabuje, protoţe neumoţňuje udrţovat existenci 

levné pracovní síly v řadě odvětví.
200

  

Zastánci volného trhu proto prosazují formální přístup k rovnosti a navíc jsou 

přesvědčeni, ţe z dlouhodobého hlediska samy trţní síly postupně diskriminaci 

eliminují.
201

 Obdobné úvahy vycházejí z předpokladu, ţe subjekty na trhu práce 

disponují ničím neomezenou moţností svobodné volby. Pokud se tedy dva jedinci 

srovnatelní svou kvalifikací a dovednostmi ocitnou v rozdílné situaci, je tomu tak proto, 

ţe oba odlišně uplatnili svoji moţnost svobodně vstupovat do pracovních ujednání. 

Vztaţeno na případ Enderby, rozdílné hladiny mezd mezi dvěma skupinami osob v 

profesích stejné hodnoty, znamenají pouze to, ţe jedna z těchto skupin byla úspěšnější 

v procesu vyjednávání a dokázala si říci o větší odměnu, zatímco druhá se spokojila 

s niţší.  

Takovýto pohled dle mého názoru míří proti vývoji antidiskriminační legislativy 

v právu EU směřujícího od ekonomického k sociálnímu pojetí rovnosti. Sociální pojetí 

usiluje o rozpoznání faktických nerovností a uznává nezbytnost překonání těchto 

překáţek pro dosaţení skutečné rovnosti příleţitostí. Segregace ţen do špatně placených 

profesí nebo vyhledávání práce na částečný úvazek není jen důsledkem jejich 

autonomní volby, ale má svůj původ v nerovném postavení vyplývajícím z jejich 
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  Enderby, body 26-29. 

200
  FENWICK, Helen, HERVEY, Tamara K. Sex equality in the single market: New directions for the 
European Court of Justice. Common Market Law Review, č. 32, 1995, s. 443–446. 

201
  Kritikou ekonomické analýzy práva se zabývá Michal Bobek ve stati Rovnost, diskriminace a meze 
aktivity moci soudní, In BOBEK, Michal; BOUČKOVÁ, Pavla; KÜHN, Zdeněk (eds.) Rovnost a 
diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 108-112.     
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mimopracovního vytíţení při péči o domácnost a rodinu. Rozhodnutí soudu otevírá 

potenciálně prostor k ospravedlnění nerovného zacházení mezi muţi a ţenami, do té 

míry, do jaké je v důsledku mimopracovních povinností ţen jejich vyjednávací pozice 

na trhu práce slabší neţ u ostatních pracovníků. Z hlediska důsledného prosazení 

materiální rovnosti není moţné chápat vznik rozdílů v odměňování při působení trţních 

sil jako náhodný.  

Rozhodnutí ve věci Enderby spatřilo světlo světa jiţ v roce 1993. Jak bylo 

uvedeno v kapitole věnované primárnímu právu EU, došlo v období po jeho přijetí 

k řadě významných změn, které přiznaly rovnosti mezi muţi a ţenami statut jedné ze 

základních hodnot, na níţ je EU postavena. Nezbývá tedy doufat, ţe tuto její větší váhu 

budou soudy v budoucnosti reflektovat při posuzování střetu s trţními silami.  

 

4.1.4 Nepřímá diskriminace žen v souvislosti s prací na částečný úvazek 

 

Práce na částečný úvazek představuje v současné době v Evropě hojně 

vyuţívaný nástroj k zajištění flexibilnějšího pracovního prostředí. Jak ukazují statistiky, 

stoupnul podíl zaměstnanců na částečný úvazek v zemích Evropské unie z 15.9% v roce 

1999 na 18.9% v roce 2009. Data zároveň potvrzují výrazný rozdíl mezi zeměmi 

původní evropské patnáctky a novými členskými zeměmi. V prvně jmenovaných 

nachází tento druh úvazku široké uplatnění napříč pracovními obory, přičemţ 

dominantní pozici si v tomto směru udrţují severské státy, Velká Británie, Německo a 

zejména Nizozemsko s téměř 50% podílem zaměstnanců pracujících na částečný 

úvazek. Na druhé straně v nových členských zemích nemá tento institut dosud 

odpovídající zastoupení a jeho význam prozatím zůstává spíše podruţný.
202

  

Podpora flexibilních forem práce obecně je motivována snahou států sníţit počet 

nezaměstnaných osob, ulehčit začlenění čerstvých absolventů škol do pracovního 

procesu, omezit četnost nedobrovolného přerušení pracovní kariéry nebo prodlouţit 

účast osob ve vyšším věku na trhu práce. Na straně zaměstnavatele přináší zavedení 

těchto nástrojů moţnost pruţněji reagovat na vývoj na trhu, vyuţít lépe svých 

                                                           
202

  Česká republika má společně se Slovenskem a Bulharskem nejnižší podíl zaměstnanců na částečný 
úvazek. Srov. statistiky v příloze II. 
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produkčních kapacit a také poskytnout prostor pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců 

prostřednictvím školení a kurzů. 

  Pro ţeny znamenají flexibilní pracovní úvazky často jedinou dostupnou 

moţnost sladění zaměstnání s rodinnými povinnostmi, které stále zůstávají ve většině 

případů na jejich bedrech. Není proto překvapující, ţe ţeny významně převaţují mezi 

zaměstnanci na částečný úvazek, kdyţ tvoří kolem 80% těchto pracovníků. Zhruba 1/3 

všech pracujících ţen v Evropské unii vykonává práci na částečný úvazek oproti 

pouhým 8.3% u muţů. V pracovním právu členských zemí dlouhodobě přetrvávaly (a 

v řadě ohledů dosud přetrvávají) některé negativní aspekty spojené s prací na částečný 

úvazek mající za následek sníţení úrovně ochrany pracovníků ve srovnání s ostatními 

zaměstnanci. Škála těchto znevýhodnění zahrnuje niţší průměrnou hodinovou mzdu, 

nedostatečné moţnosti kariérního postupu, odepření benefitů spojených s výkonem 

zaměstnání nebo zhoršení přístupu k zaměstnaneckým penzijním systémům. Jelikoţ 

jsou tomuto znevýhodnění ve většině případů vystaveny ţeny, tvoří rozdíly mezi 

podmínkami zaměstnání na částečný a plný úvazek klasický případ nepřímé 

diskriminace z důvodu pohlaví. Zdánlivě neutrální kritérium rozlišení v podobě formy 

zaměstnání zde má výrazně větší negativní dopad na jedno z pohlaví. Vzhledem 

k rozsahu uţití práce na částečný úvazek v členských státech se staly tyto rozdíly 

předmětem častého posouzení Evropského soudního dvora a tato kapitola má za cíl 

přiblíţit dosavadní výsledky jeho judikatury.  

V prvních dvou případech, na které se zaměřím, se soud vyjadřoval ke kvalitě 

odůvodnění, jeţ má zaměstnavatel či stát předloţit, mají-li jeho opatření nepřímý 

diskriminační dopad. Ve věci Rinner-Kühn
203

 se ESD zabýval německým zákonem, na 

jehoţ základě měl zaměstnavatel povinnost vyplácet zaměstnanci v období 6 týdnů od 

okamţiku vzniku pracovní neschopnosti náhradu mzdy. Na zaměstnance, jejichţ běţná 

pracovní doba nedosahovala 10 hodin týdně nebo 45 hodin měsíčně, se však toto 

ustanovení nevztahovalo. Soud neshledal za postačující odůvodnění předkládané 

německou vládou, ţe dotčení zaměstnanci nejsou dostatečně začlenění do podniku, 

který je zaměstnává. Takovéto úvahy, vycházející pouze ze zobecňujících tvrzení o 
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  Rozsudek ESD ze dne 13. července 1989, Ingrid Rinner-Kühn proti FWW Spezial-Gebäudereinigung 
GmbH & Co. KG, C-171/88, Recueil (1989), s. 2743. 
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určité kategorii zaměstnanců, nemohou být podle soudu povaţovány za objektivní 

odůvodnění nepřímé diskriminace.  

V případu Kowalska
204

 napadla ţalobkyně pracující pro město Hamburg 

ustanovení kolektivní smlouvy upravující pracovní podmínky zaměstnanců ve veřejném 

sektoru, které stanovilo práci na plný úvazek jako podmínku pro vyplacení odstupného 

v případě ukončení pracovní smlouvy. Město Hamburg argumentovalo rozdílnou 

sociální situací zaměstnanců na částečný a plný úvazek, kdyţ uvedlo: „nárok na 

odstupné byl záměrně omezen na druhou jmenovanou skupinu, protože pouze 

zaměstnanci na plný úvazek zajišťují své potřeby a potřeby svých rodin výhradně 

z příjmů plynoucích ze zaměstnání, a proto je nezbytné poskytnout jim (v případě 

propuštění) dočasnou pomoc ze strany zaměstnavatele―.
205

  

Generální advokát ve svém stanovisku odkazuje na rozhodnutí soudu ve věci 

Rinner-Kühn a pokládá tvrzení města Hamburg za přílišnou generalizaci neschopnou 

identifikovat konkrétní důvody opodstatněnosti dané úpravy.
206

 Soud následně dospěl 

k závěru, ţe tam, kde existuje nepřímá diskriminace, musí být na skupinu 

znevýhodněných osob uplatněno rovné zacházení. To v daném případě vyţaduje 

zahrnutí pracovníků na částečný úvazek do systému výplaty odstupného a to způsobem 

odpovídajícím proporcionálně počtu odpracovaných hodin. Soud tak definuje ve vztahu 

k práci na částečný úvazek často vyuţívaný princip pro rata, který je standardně 

aplikován na výhody poskytované v souvislosti s pracovním poměrem a znamená, ţe 

rozsah krácení těchto výhod (např. dovolené) odpovídá poměru mezi pracovní dobou na 

částečný úvazek a běţnou pracovní dobou zaměstnanců na plný úvazek.  

I následný případ Nimz
207

 se shodou okolností znovu dotýkal předpisů, 

tentokráte ve formě kolektivní dohody, platných pro civilní zaměstnance svobodného 

města Hamburk. Dohoda, pro účely zařazení do platového stupně, plně započítávala 

dobu sluţby u zaměstnanců, jejichţ průměrná pracovní doba činila alespoň ¾ běţné 
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  Rozsudek ESD ze dne 27. června 1990, Maria Kowalska proti Freie und Hansestadt Hamburg, C-
33/89, Recueil (1990), s. I-02591. 

205
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Hansestadt Hamburg, C-33/89, Recueil (1990), s. I-02591. bod 13. 
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pracovní doby, zatímco u zaměstnanců, kde se pracovní doba pohybovala mezi ½ a ¾ 

běţné pracovní doby, byla započtena pouze v polovičním rozsahu. Město Hamburk 

uvedlo, ţe zaměstnanci jejichţ úvazek se blíţí běţné pracovní době, si rychleji osvojují 

schopnosti a dovednosti vztahující se k jejich práci. Taktéţ německá vláda souhlasila 

s úzkým vztahem mezi počtem odpracovaných hodin a získáním potřebných zkušeností. 

Generální advokát Darmon připouští, ţe si lze představit situaci, kdy se jeví jako 

nezbytné zohlednit skutečné mnoţství odvedené práce v hodinách a ne pouze prostý 

počet odslouţených let, avšak taková situace připadá do úvahy tam, kde mají zkušenosti 

slouţit k postupu do jiné funkce zahrnující nové povinnosti. V daném případě se délka 

sluţby vyţaduje pouze pro postup do vyšší platové třídy bez jakýchkoliv změn v povaze 

vykonávané práce. Zároveň je třeba zváţit konkrétní charakter práce, jelikoţ v těchto 

otázkách není moţné přijmout obecné a abstraktní pravidlo.
208

 Soud argumenty AG ve 

svém rozsudku následuje.  

Navíc lze namítnout, ţe deklarované nabytí zkušenosti není zahrnuto při postupu 

do vyšší třídy odpovídajícím způsobem. Vezmeme-li si hypotetický příklad dvou 

zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, přičemţ pracovní doba jednoho z nich 

těsně nedosahuje poţadované hranice ¾ běţné pracovní doby, zatímco u druhého z nich 

ji těsně překračuje, pak přestoţe jejich počet odpracovaných hodin se liší jen nepatrně 

(tedy přijmeme-li argumenty města Hamburk, liší se nepatrně i jejich pracovní 

zkušenosti), musí prvně jmenovaný odslouţit dvojnásobný počet let neţ druhý z nich. 

Uvedená praxe tedy neobstojí ani v testu pro rata.  

Ve věci Gerster
209

 řešil soud obdobnou podmínku délky odslouţených let ve 

vztahu k moţnosti kariérního postupu. Tentokrát však daná podmínka tvořila jen dílčí 

kriterium, přičemţ jeho váha byla proměnlivá v závislosti na hodnocení kvality práce 

odváděné zaměstnancem. Pozornost si rozhodně zaslouţí stanovisko AG La Pergoly 

k tomuto případu, které silně akcentuje materiální pojetí rovnosti. La Pergola rozlišuje 

oblast odměňování za vykonanou práci, kde má být uplatněn ve vztahu k zaměstnancům 

na částečný úvazek princip pro rata a oblast přístupu k zaměstnání, upravenou směrnicí 
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  Stanovisko generálního advokáta Darmona ze dne 13. listopadu 1990, Helga Nimz proti Freie und 
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Rady 76/207/EHS, jeţ je jednoznačně zaloţena na principu rovných příleţitostí. 

Dodrţení tohoto principu vyţaduje zajištění materiální rovnosti mezi muţi a ţenami. 

Zásadní krok k jejímu dosaţení spočívá v kompenzaci nevýhod, kterým ţeny čelí 

v přístupu k zaměstnání. Pokud kariérní postup závisí na mnoţství odpracovaných 

hodin, ţeny budou nadále v nerovném postavení vzhledem ke znevýhodnění práce na 

částečný úvazek. Poměrný přístup tak zde podle La pergoly udrţuje a prohlubuje 

existující nerovnost na trhu práce.
210

 Soud nicméně ve svém rozhodnutí tyto aspekty 

nezmiňuje a následuje argumentaci obsaţenou v rozsudcích Nimz či Rinner-Kühn 

zaloţenou na přílišné vágnosti odůvodnění dotčených ustanovení.  

Otázky znevýhodnění práce na částečný úvazek jsou velice citlivě posuzovány i 

ve stanovisku AG Damrona ve věci Bötel.
211

 Paní Bötel byla zaměstnána na částečný 

úvazek u organizace poskytující sociální sluţby na území města Berlín. Zároveň 

vykonávala funkci předsedkyně zaměstnanecké rady. V rámci této funkce absolvovala 

šest vzdělávacích seminářů se zaměřením na pracovněprávní tématiku pořádaných 

odborovou organizací. Podle německého zákona musely být účastníci kurzů uvolněny 

ze své práce a příslušela jim náhrada ušlé mzdy. Za dobu školení, která přesahovala 

obvyklou pracovní dobu paní Bötel, a která v souhrnu činila zhruba 50 hodin času, 

nebyla poskytnuta ţádná kompenzace. Naproti tomu u zaměstnanců na plný úvazek 

doba školení zcela spadala do rozsahu jejich pracovní doby.  

Zaměstnavatel i německá vláda odmítly diskriminační dopad daného ustanovení. 

Podle jejich tvrzení bylo místo v zaměstnanecké radě dobrovolnou, čestnou a 

neplacenou funkcí, při jejímţ plnění nepodléhají členové ţádným pokynům ze strany 

zaměstnavatele. Proto nelze výkon této funkce ani školení s ní související povaţovat za 

práci, za níţ přísluší odměna ve smyslu článku 141 SES (bývalého článku 119 Smlouvy 

EHS). Německý zákon pak dopadá na všechny zaměstnance rovným způsobem, protoţe 

bez ohledu na délku jejich pracovní doby obdrţí stejný plat, jaký by jim náleţel, pokud 

by se ţádného školení neúčastnili.  

                                                           
210
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Generální advokát Damron tento formální přístup k rovnosti nesdílí a rozebírá 

detailněji podstatu a smysl členství v zaměstnaneckých radách. Ačkoliv kompenzace 

jako taková není upravena přímo v pracovní smlouvě, je vyplácena zaměstnavatelem na 

základě trvajícího pracovního poměru s členem rady. Přestoţe obě skupiny zaměstnanců 

mají nárok na náhradu mzdy, fakt, ţe zaměstnanci na částečný úvazek musejí obětovat 

výkonu funkce v radě rovněţ část svého volného času a tato doba není finančně 

kompenzována, můţe odradit tuto skupinu zaměstnanců od účasti v zaměstnaneckých 

radách. To ve svém výsledku můţe způsobit nedostatečné zastoupení zaměstnanců na 

částečný úvazek a zhoršení pozice při hájení specifických zájmů této skupiny. 
212

  

Obtíţe spojené se srovnáváním podmínek pracovníků na částečný a plný úvazek 

se nejvíce projevují na judikatuře ESD v otázkách týkajících se práce přesčas. Ve 

spojených případech Helmig
213

 se zaměstnankyně pracující na částečný úvazek 

domáhaly nároku na příplatek za práci přesčas za hodiny odpracované nad rámec své 

individuálně stanovené pracovní doby. Podle příslušných kolektivních smluv však 

příplatky náleţely pouze za hodiny odpracované nad rámec běţné pracovní doby 

vymezené v těchto smlouvách, tedy de facto plného úvazku. Podle soudu by nerovné 

zacházení představovala situace, kdy by zaměstnancům na plný úvazek příslušela 

v úhrnu vyšší mzda za stejný odpracovaný čas neţ zaměstnancům na částečný úvazek. 

V posuzovaných případech tomu tak ovšem nebylo, protoţe pracoval-li například 

zaměstnanec se smluvně stanovenou 18 hodinovou pracovní dobou o jednu hodinu 

navíc, obdrţel stejnou odměnu jako zaměstnanec na plný pracovní úvazek pracující 19 

hodin. 

K lepšímu porozumění kontextu, v němţ se pohybuje argumentace soudu, je 

třeba se věnovat nejprve poněkud obecněji problematice chápání pojmu přesčasová 

práce. V zásadě lze rozeznat dva základní přístupy k tomuto pojmu. První z nich, 

reprezentovaný i v případu Helmig, chápe smysl zvýhodnění přesčasové práce formou 

příplatků jako snahu zákonodárce odradit zaměstnavatele od vyţadování práce nad 
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rámec zákonem stanovené týdenní pracovní doby, která tak vytváří určitou hranici 

přípustného pracovního zatíţení zaměstnance. Jestliţe tedy zaměstnanec na částečný 

úvazek pracuje nad rámec své individuální zkrácené pracovní doby, avšak stále ještě 

pod hranicí zákonem stanovené pracovní doby, nepřísluší mu ţádný příplatek, protoţe 

jeho celkové pracovní vytíţení vyţadované zaměstnavatelem nepřekročilo přijatelný 

rozsah. Jinými slovy nejde vůbec o práci přesčas v daném smyslu. Zastánci tohoto 

přístupu argumentují zejména nutností udrţet rovnováhu v odměňování mezi 

zaměstnanci, protoţe při jeho uplatnění pobírají všichni zaměstnanci bez ohledu na 

délku jejich pracovního úvazku vţdy stejnou mzdu za stejný počet odpracovaných 

hodin. První přístup tedy vyţaduje úhrnné srovnávání celkové mzdy a celkového počtu 

odpracovaných hodin.  

Druhý pohled pojímá příplatek za práci přesčas jako kompenzaci za zásah do 

doby odpočinku pracovníka. Práce přesčas je tedy prací nad rámec pracovní doby 

konkrétního zaměstnance stanovené v jeho individuální pracovní smlouvě. V takovém 

případě musí být srovnávána nikoli odměna jako celek, ale jednotlivé sloţky odměny. 

Rovnost nastane, pokud za práci nad rozsah pracovní doby zaměstnance na částečný 

úvazek přísluší stejná hodinová odměna jako za práci nad rozsah pracovní doby u 

zaměstnance na plný úvazek.  

Rozhodnutí ve věci Helmig se stalo terčem kritiky ze strany mnoha odborníků na 

antidiskriminační právo.
214

 Susanne Burri a Sacha Prechal mluví o špatně zvoleném 

srovnání, které posiluje tradiční dělení mezi veřejným a soukromým, podřizující druhou 

oblast první zmíněné.
215

 Helen Fenwick vysvětluje, ţe soud nesprávně pouţil 

porovnávání celkové odměny za celkovou odpracovanou dobu, kdyţ vůbec nezohlednil 

ve svých úvahách rozdílnou situaci skupin osob pracujících na částečný a plný úvazek. 

Pouţijeme-li soudem zmíněný příklad pracovníka, jehoţ týdenní pracovní doba činní 18 

hodin, pak výkon 19 hodiny práce znamená pro tohoto zaměstnance uloţení 

dodatečného poţadavku, který můţe kolidovat s mimopracovními povinnostmi, jako je 
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péče o domácnost a rodinu, zatímco zaměstnanec na plný úvazek očekává výkon této 

hodiny práce jako běţnou součást svého pracovního rozvrhu.
216

 Lze dodat, ţe materiální 

rovnost vyţaduje s odlišnými situacemi zacházet odlišně.   

V pozdějším rozhodnutí Elsner-Lakeberg
217

 opouští ESD metodu celkového 

srovnávání pouţitou v případu Helmig. Dle sluţebního zákona spolkové země Severní 

Porýní-Vestfálsko museli zaměstnanci ve školství vykonávat práci přesčas, pokud si to 

vyţadovalo plnění jejich povinností. Nárok na poskytnutí náhradního volna nebo na 

odměnu příslušela těmto zaměstnancům aţ po odpracování nejméně 3 hodin přesčasové 

práce v průběhu kalendářního měsíce. Paní Elsner-Lakeberg musela během prosince 

1999 odučit 2,5 hodiny práce přesčas, aniţ by ji vznikl nárok na zaplacení mzdy za tyto 

hodiny.  

Měsíční pracovní úvazek paní Elsner-Lakeberg činil 60 hodin, zatímco 

zaměstnanci na plný úvazek slouţili 98 hodin. Na základě testu pouţitého v případu 

Helmig by soud dospěl ke zjištění, ţe ţalobkyně odpracovala celkem 62,5 hodiny, 

přičemţ její celková odměna byla niţší neţ odměna pracovníků na plný úvazek za 

stejný počet hodin.
218

 Soud však přišel s odlišným kriteriem srovnávání, kdyţ uvádí: 

„Učitel na plný úvazek musí totiž pracovat 3 hodiny navíc nad svou měsíční pracovní 

dobu 98 hodin, což představuje zvýšení přibližně o 3 %, proto, aby získal odměnu za 

práci přesčas, zatímco učitel na částečný úvazek musí pracovat tři hodiny navíc nad 

svou měsíční pracovní dobu 60 hodin, což představuje zvýšení o přibližně 5 %. 

Vzhledem k tomu, že pro učitele na částečný úvazek není počet hodin práce přesčas, 

který zakládá právo na odměnu, snížen způsobem poměrným k jejich pracovní době, 

jedná se tedy o nestejné zacházení s těmito učiteli ve srovnání s učiteli na plný úvazek, 

pokud jde o odměnu za jejich výuku jako práci přesčas“.
219

  

Soud tedy aplikoval druhý uvedený přístup porovnávající jednotlivé 

komponenty odměny, tedy nejdříve mzdu za samotnou práci v rámci běţné pracovní 
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doby zaměstnance (ať uţ zkrácené či plné) a odděleně pak nárok na odměnu za práci 

nad běţnou pracovní dobu, přičemţ zároveň pouţil principu pro rata.  

Aby nejasností okolo srovnávací metodiky nebylo dost, vrací se nejnovější 

rozsudek Voß
220

 z prosince 2007 znovu k původnímu testu z případu Helmig. Soud 

konstatuje: „o nerovné zacházení se jedná vždy, když je odměna zaplacená pracovníkům 

na plný úvazek vyšší než odměna zaplacená pracovníkům na částečný úvazek za stejný 

počet hodin stejné práce odpracovaných v rámci zaměstnaneckého pracovního 

poměru“.
221

  

Shrneme-li tedy dosavadní soudní praxi v otázce přesčasové práce na částečný 

úvazek, není výsledný pohled příliš povzbudivý. Ukazuje se nekonzistentnost soudních 

rozhodnutí v pouţití metodiky srovnávání a často i aplikace příliš abstraktního přístupu 

bez dostatečného zkoumání pozadí případů a moţného dopadu přijatého řešení na 

ohroţenou kategorii zaměstnanců. Pozitivně lze v tomto směru hodnotit alespoň 

vyjádření AG Ruiz-Jarabo Colomera ve věci Voß, který naznačuje moţný budoucí směr 

uvaţování, kdyţ pokládá oba přístupy za navzájem se doplňující a jejich pouţití 

doporučuje přizpůsobit okolnostem konkrétního případu. A dále dodává: „Práce 

Soudního dvora tedy nejenže není sevřena přísnými hranicemi, ale pokud má možnost 

použít více nástrojů, musí vybrat ten nejlepší k dosažení cíle pravidla Společenství, 

které má vyložit“.
222

  

Opuštění přílišného lpění na určitém postupu a jeho mechanickém aplikování na 

všechny případy je jedinou myslitelnou cestou, jak nebýt chycen do pomyslné pasti 

srovnávání, o níţ se zmiňují Susanne Burri a Sacha Prechal.
223

 Přístup uplatněný 

v případech Helmig i Voß vychází zcela z formálního pojetí rovnosti, které 

nezohledňuje rozdílnou situaci pracovníků na částečný a plný úvazek. Statistická data 

uvádějí, ţe 4/5 zaměstnanců na částečný úvazek v rámci EU tvoří ţeny a další výzkumy 

pak ukazují, ţe tyto ţeny volí formu částečného úvazku ve většině případů proto, aby 

mohly lépe skloubit pracovní činnost s péčí o rodinu a domácnost. Aby 
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antidiskriminační legislativa mohla přispět k dosaţení materiální rovnosti, není moţné 

při její soudní interpretaci takovéto skutečnosti nezohlednit. Mají-li flexibilní formy 

práce usnadňovat sladění pracovního a rodinného ţivota, a z tohoto důvodu také 

evropské instituce povaţují jejich zavedení za přínosné, pak nelze připustit ukládání 

dalších povinností zaměstnancům na částečný úvazek mimo rozsah smluvně dohodnuté 

pracovní doby za horších podmínek neţ u ostatních pracovníků.  

Pokud se podíváme na celou situaci z ekonomického pohledu, pak test Helmig 

způsobuje, ţe vznikne-li na straně zaměstnavatele potřeba výkonu práce nad rámec 

smluvně stanovené pracovní doby zaměstnanců, pak bude vţdy volit nejprve 

zaměstnance na částečný úvazek, protoţe těm bude muset platit pouze normální 

hodinovou mzdu, zatímco u práce přesčas u pracovníků na plný úvazek by musel navíc 

poskytnout příplatek. Pouţití druhého přístupu pak selhává v situacích, kdy, jako se 

tomu stalo v případech Elsner-Lakeberg nebo Voß, dotčená legislativa zavádí niţší 

hodinovou mzdu za práci přesčas neţ za práci v rámci smluvní pracovní doby. 

Zaměstnavatel je tak v pokušení z hlediska sníţení svých nákladů volit fingované 

zkrácené úvazky, kdy zaměstnanci musí ve skutečnosti odvést stejný objem práce jako 

na plný úvazek, avšak bude jim příslušet niţší celková mzda. Smysl flexibilních 

pracovních úvazků by byl tímto postupem podkopán.  

Na závěr přehledu judikatury k tématu nepřímé diskriminace bych se chtěl ještě 

zmínit o nedávném rozhodnutí ESD ve věci spojených ţalob proti Istituto nazionale 

della previdenza sociale (INPS).
224

 Toto rozhodnutí je pozoruhodné především tím, ţe 

reflektuje italské specifikum tzv. vertikálního částečného úvazku, kdy zkrácená 

pracovní doba není rozloţena rovnoměrně na jednotlivé dny, ale pracovník vykonává 

práci pouze v některých dnech týdne zhruba v rozsahu odpovídajícímu práci na plný 

úvazek, zatímco ve zbylých nepracuje vůbec.  

V daném případu šlo o osoby zaměstnané jako palubní personál v letecké 

společnosti, kde vertikální úvazek představoval vzhledem k specifickým poţadavkům 

letového provozu jedinou moţnost zkrácené pracovní doby. Úřad sociálního 

zabezpečení (INPS) započetl zaměstnancům pro účely přiznání nároku na důchod pouze 
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dny, ve kterých skutečně pracovali, zatímco zbylé kvalifikoval jako neodpracované 

období. Italská vláda a INPS shodně argumentovaly, ţe zaměstnavatelé platí sociální 

příspěvky pouze za odpracovaná období, a pokud jde o neodpracované dny, italské 

právo přiznává všem zaměstnancům pracujícím na částečný pracovní úvazek moţnost 

doplatit si – na bázi dobrovolnosti – kredity odpracovaných let.  

Soud konstatoval v souladu se svou ustálenou judikaturou, ţe zásada poměrného 

započtení (pro rata) umoţňuje zohlednit skutečný objem odvedené práce, jde-li o 

výpočet výše důchodu. Avšak nelze ji pouţít, tak jako v projednávaném případu, pokud 

jde o určení data získání nároku na důchod, neboť to záleţí výlučně na počtu 

zaměstnancem odslouţených let. Soud uzavírá: „Zaměstnání na částečný pracovní 

úvazek tak představuje specifický způsob výkonu pracovního poměru, který je 

charakterizován pouze snížením obvyklé délky pracovní doby. Taková vlastnost však 

nemůže být postavena na roveň případům, v nichž se provádění pracovní smlouvy na 

plný nebo částečný pracovní úvazek přerušuje z důvodu překážky nebo dočasného 

přerušení na straně zaměstnance, podniku nebo z vnějšího důvodu. Neodpracovaná 

období, která odpovídají snížení pracovní doby stanovenému v pracovní smlouvě na 

částečný pracovní úvazek, totiž vyplývají z běžného provádění smlouvy, a nikoliv 

z jejího přerušení. Práce na částečný úvazek s sebou nenese přerušení zaměstnání“.
225

  

Formulování konceptu nepřímé diskriminace a jeho následné rozpracování 

judikaturou ESD patří k nejvýznamnějším přínosům antidiskriminačního práva EU. 

Uvedený přehled případů dokumentuje také postupné pronikání materiálního pohledu 

na rovnost do rozhodovací činnosti ESD. Je však nutné vymezit, na jedné straně oblast 

odměny v jejím širokém komunitárním pojetí, kde dominuje formální rovnost 

reprezentovaná testem pro rata, a na straně druhé oblast rovného zacházení, která 

směřuje k zajištění rovnosti příleţitostí. Právě řešení problémů, ke kterým dochází při 

střetu těchto dvou oblastí, patří k vůbec nejsloţitějším (viz. např. rozsudky Bötel nebo 

Helmig a Elsner-Lakeberg).   

Celá zmíněná problematika spadá do širšího kontextu zabezpečení zaměstnanců 

při výkonu flexibilních forem práce, kterému přikládá Evropská komise vysoký stupeň 

důleţitosti a vyvíjí v tomto směru značnou aktivitu k harmonizaci poskytované ochrany 
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napříč členskými zeměmi. I v návaznosti na nárůst judikatury ESD přistoupily evropské 

instituce k přijetí směrnice Rady 97/81/ES
226

 provádějící rámcovou dohodu o částečném 

pracovním úvazku uzavřenou mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS. Článek 4 této 

směrnice stanoví: „Pokud jde o pracovní podmínky, nesmí být se zaměstnanci na 

částečný úvazek zacházeno méně příznivě než se srovnatelnými zaměstnanci na plný 

úvazek pouze z toho důvodu, že pracují na částečný úvazek, pokud odlišné zacházení 

nelze ospravedlnit objektivními důvody“.  

Přijetí směrnice ve svém důsledku znamená, ţe zásada rovného zacházení nově 

zahrnuje i případy, kdy není objektivně moţné doloţit negativní dopad znevýhodnění 

práce na částečný úvazek na skupinu vymezenou některým z diskriminačních důvodů. 

Směrnice tedy doplňuje ochranu poskytovanou antidiskriminační legislativou. 

Zapovězena je jakákoli diskriminace pracovníků na částečný úvazek oproti ostatním 

zaměstnancům. Vysoký stupeň ochrany ţen před nepřímou diskriminací s přihlédnutím 

k pozadí jejich volby flexibilních pracovních forem však není přijetím směrnice dotčen 

a soud jej bude i nadále uplatňovat.  

 

4.1.5 Těhotenství a mateřství 

 

 Ochrana ţen v těhotenství a raném mateřství tvoří jednu z mála oblastí, kde se 

neuplatňuje obecná zásada rovného zacházení pro muţe a ţeny, ale naopak je stanoven 

specifický reţim přizpůsobený biologickému stavu ţeny. Účelem předmětné legislativy 

je chránit zdraví těhotných ţen a jejich nenarozených dětí a také chránit zvláštní vztah 

mezi ţenou a dítětem, který se vytváří v průběhu období následujícího bezprostředně po 

porodu.  

Zároveň jde o oblast, kde se nejvíce projevuje selhání ekonomického pohledu 

zaloţeného na víře v odstranění diskriminace pouze prostřednictvím působení trţních 

sil, o němţ jsem se zmiňoval výše v souvislosti s případem Enderby. Znevýhodnění 

těhotných ţen na trhu práce totiţ vyplývá z ekonomicky racionálních úvah o 

dodatečných nákladech, které vznikají zaměstnavateli, ať uţ při zajišťování dočasné 
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náhrady pracovní síly, přizpůsobení pracovní náplně biologickému stavu ţeny nebo 

zejména, je-li povinen se spolupodílet na výplatě dávek zaměstnankyni na mateřské 

dovolené. Těhotné ţeny proto čelí řadě diskriminačních praktik, které zahrnují otázky 

týkající se plánování jejich soukromého ţivota při přijímacích řízeních, nezákonné 

výpovědi v období těhotenství i snahy zaměstnavatele obcházet ustanovení ochranné 

legislativy. V jejich důsledku se ţeny mohou ocitnout v těţké ţivotní situaci bez 

potřebného sociálního zajištění. Proto se EU zaměřuje i na stabilitu pracovních míst 

těhotných ţen, kdyţ garantuje moţnost nastoupit po skončení mateřské dovolené na 

svou původní či rovnocennou pozici a zákaz výpovědi z důvodu těhotenství 

zaměstnankyně. Rovněţ stanovuje minimální standardy ohledně délky mateřské 

dovolené a výše sociálních dávek v tomto období.   

Za základní stavební kámen judikatury ESD ohledně těhotenství musí být 

povaţováno rozhodnutí ve věci Dekker.
227

 Paní Dekker se ucházela o místo instruktorky 

ve výcvikovém středisku pro mládeţ, přičemţ ve své přihlášce uvedla, ţe je ve třetím 

měsíci těhotenství. Výběrová komise vyhodnotila paní Dekker jako nejvhodnějšího 

kandidáta, avšak zaměstnavatel její ţádost o práci zamítl. Své rozhodnutí zdůvodnil 

skutečností, ţe pojišťovna zaměstnavatele na základě svých předpisů neproplácí 

nemocenské dávky v případech, kdy zaměstnanec není schopen vykonávat svou práci 

do šesti měsíců od začátku pojištění a v době kdy pojištění vzniklo, bylo moţné tuto 

pracovní neschopnost předpokládat. Zmíněná regulace neobsahovala ţádnou výjimku 

ohledně těhotenství. Zaměstnavatel by tak musel hradit denní dávky po dobu mateřské 

dovolené bez nároku na jejich zpětné proplacení pojišťovnou a zároveň zaměstnat 

dočasně náhradního pracovníka. Pro potenciální vysoké ekonomické náklady proto 

odmítl paní Dekker přijmout.  

Zásadní přínos rozhodnutí ESD spočívá v označení diskriminace z důvodu 

těhotenství za přímou diskriminaci na základě pohlaví ve smyslu směrnice 76/217/EHS 

o zavedení zásady rovného zacházení pro muţe a ţeny. Soud uvádí: „V tomto ohledu je 

třeba připomenout, že pouze ženám lze odepřít zaměstnání z důvodu těhotenství, a proto 

takové odmítnutí představuje přímou diskriminaci na základě pohlaví. (...) Taková 

diskriminace nemůže být odůvodněna poukazem na finanční ztrátu, která vznikne 
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zaměstnavateli, ... během doby mateřské dovolené“.
228

 Pro tento závěr není podstatné, 

zda byl zaměstnavatel ke svému rozhodnutí veden vnějšími okolnostmi, které nebyl 

schopen ovlivnit. 

Soud se zabýval rovněţ otázkou, jaký význam má pro posouzení 

diskriminačního jednání skutečnost, ţe se o předmětné místo neucházel ţádný muţský 

kandidát. Podle soudu je třeba se zaměřit na důvod odmítnutí uchazečky. Jestliţe má 

základ v těhotenství dané osoby, pak je přímo spojen s jejím pohlavím. Za těchto 

okolností nehraje absence muţského uchazeče ţádnou roli. Test přímé diskriminace 

v případech těhotenství tak nevyţaduje srovnání s jinou osobou opačného pohlaví, ale 

pouze prokázání skutečného znevýhodnění těhotné ţeny.
229

   

V pozdějších případech Habermann-Beltermann
230

 a Webb
231

 rozvíjí ESD 

judikaturu ohledně ochrany těhotných ţen v komunitárním právu, kdyţ označil za 

nepřípustné odůvodnění výpovědi nebo rozvázání pracovního poměru neschopností 

zaměstnankyně plnit podmínky pracovní smlouvy v době jejího těhotenství. V prvním 

ze zmíněných případů nemohla zaměstnankyně vykonávat noční práci zdravotní sestry. 

AG Tesauro ve svém stanovisku odmítl, aby legislativa mající za cíl ochranu ţen 

v těhotenství, v tomto konkrétním případě zákon neumoţňující nařídit zaměstnavateli 

noční práci těhotným zaměstnankyním, mohla být pouţita způsobem vylučujícím ţeny 

zcela z pracovního prostředí. Vzhledem k neomezenému trvání pracovního poměru 

představuje doba těhotenství a mateřské dovolené pouze krátký časový úsek, po který 

nemůţe ţena svoji práci vykonávat a neplnění pracovních povinností po tuto dobu tak 

nemůţe ospravedlnit ukončení pracovního poměru.
232

  

Ve věci Webb, pak soud rozhodoval případ zaměstnankyně, která byla přijata, 

aby nahradila ve sluţbě jinou těhotnou zaměstnankyni v době jejího odchodu na 

mateřskou dovolenou. Na základě dalších okolností, konkrétně uzavření smlouvy na 
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dobu neurčitou, však bylo zřejmé, ţe po návratu původní zaměstnankyně z mateřské 

dovolené zůstane paní Webb ve firmě i nadále zaměstnána. Poměrně krátce po začátku 

výkonu práce paní Webb zjistila, ţe je sama v jiném stavu. Zaměstnavatel se ji rozhodl 

propustit, protoţe dle jeho slov nemohla naplnit účel, ke kterému s ní byla uzavřena 

pracovní smlouva, tedy zastoupit dočasně uvolněného zaměstnance.  

Soud ve svém rozsudku odkázal mimo jiné i na nově přijatou směrnici 

92/85/EHS, která zapovídala moţnost výpovědi zaměstnankyním v období od vzniku 

těhotenství do konce mateřské dovolené s poukazem na moţné negativní dopady na 

tělesný a duševní stav těchto ţen, včetně rizika vytváření tlaku na ukončení těhotenství. 

Směrnice poskytovala prostor pro výjimky z tohoto zákazu jen v mimořádných 

případech nesouvisejících s těhotenstvím ţeny. Ačkoliv ještě neuplynula transpoziční 

lhůta směrnice, soud pouţil jejího znění k objasnění svých úvah ohledně předloţené 

předběţné otázky.  

ESD pak jednoznačně vyloučil srovnávání situace těhotných ţen s dlouhodobě 

nemocnými pracovníky, kterým mohla být po určité době, kdy nebyli schopni 

vykonávat svou práci, dána výpověď. Těhotenství jako přirozená součást ţivota ţeny 

nemůţe být dávána na roveň patologickým zdravotním stavům. Stejně tak ovšem 

nemůţe být za srovnatelnou povaţována situace muţů, kteří se rozhodnou dočasně 

přerušit pracovní kariéru, aby dosáhli pro ně významného osobního cíle. Takové 

rozhodnutí totiţ odráţí jejich ţivotní priority, zatímco v případě těhotné ţeny by bylo 

absurdní tvrdit, ţe ţena, která si přeje udrţet zaměstnání, má vţdy moţnost nemít 

děti.
233

 Soud ve shodě s předchozí judikaturou označil jednání zaměstnavatele za 

přímou diskriminaci na základě pohlaví.  

Všechny výše uvedené případy zapovídaly moţnost ospravedlnit diskriminaci 

těhotné zaměstnankyně ekonomickými důvody na straně zaměstnavatele. Argumentace 

soudu v rozsudcích Habermann-Beltermann a Webb však ponechávala otevřenou 

otázku, zda se zákaz výpovědi vztahuje ve stejné míře, tedy s minimální moţností 

výjimek, i na pracovní smlouvy uzavřené na dobu určitou. Pokud soud poměřuje délku 

trvání pracovního poměru s délkou absence pracovníka z důvodu těhotenství, 
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nevylučuje tím, ţe u smluv s krátkou dobou trvání mohou ekonomické úvahy na straně 

zaměstnavatele být vzaty v potaz.  

Soud tuto nejistotu vyřešil v případu Tele Danmark.
234

 Paní Brandt-Nielsen byla 

zaměstnána u dánského telefonního operátora na základě pracovní smlouvy uzavřené na 

období šesti měsíců. Zhruba po dvou měsících informovala svého zaměstnavatele, ţe je 

těhotná a předpokládané datum porodu spadá do období před koncem jejího pracovního 

poměru. Tele Danmark dal paní Brand-Nielsen výpověď. Před soudem pak společnost 

uvedla, ţe důvodem propuštění nebylo těhotenství jako takové, ale skutečnost, ţe 

zaměstnankyně nemohla vykonávat své povinnosti během podstatné části trvání 

smlouvy. Navíc, jelikoţ neinformovala při přijímacím pohovoru o svém těhotenství, 

přestoţe věděla, ţe nebude moci splnit značnou část svých pracovních úkolů, porušila 

tím dle společnosti zásadu dobré víry platnou ve vztazích mezi zaměstnanci a 

zaměstnavatelem, coţ samo o sobě je postačující pro její propuštění.  

Soud taková tvrzení odmítl a konstatoval, ţe délka pracovního kontraktu 

nikterak nemění povahu propuštění z důvodu těhotenství jakoţto přímé diskriminace na 

základě pohlaví, která nemůţe být ospravedlněna poukazem na ekonomické zájmy 

zaměstnavatele. Ani směrnice o rovném zacházení ani směrnice o těhotenství nestanoví 

v tomto ohledu ţádný zvláštní reţim pro pracovní poměr na dobu určitou, který by 

poskytoval moţnost odlišného postupu. Zaměstnankyně nebyla povinná informovat o 

svém těhotenství, protoţe tato skutečnost netvoří faktor, který můţe zaměstnavatel vzít 

do úvahy při svém rozhodování o přijetí či nepřijetí uchazeče. Pokud by zaměstnavateli 

příslušelo právo ptát se při přijímacím řízení na těhotenství zaměstnankyně, znamenalo 

by to dle soudu porušení práva na soukromí a mohlo by to ve svém důsledku výrazně 

limitovat přístup těhotných ţen na pracovní trh.
235

  

Případ Dekker a následná judikatura označila těhotenství za unikátní stav, který 

nevyţaduje srovnání s muţským komparátorem, nebylo však zřejmé, jak posuzovat 

otázky dlouhodobé nemoci na straně zaměstnankyně vzniklé v důsledku komplikací 

spojených s nestandardním průběhem těhotenství. Poprvé se soud zabýval touto 
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problematikou v případu Hertz,
236

 kdy zaměstnankyně nastoupila po skončení mateřské 

dovolené zpět na své původní místo, avšak zhruba po roce se u ní projevilo onemocnění 

mající svůj základ v těhotenství a porodu. Podle názoru generálního advokáta Darmona 

musí být rozlišena na jedné straně obvyklá rizika těhotenství a porodu a na straně druhé 

patologické zdravotní stavy, které nepatří do běţných rizik těhotenství. Ţena je 

chráněna před propuštěním z důvodu nemoci po dobu trvání mateřské dovolené a je na 

jednotlivých státech, aby určily délku mateřské dovolené pokud moţno tak, aby pokryla 

období, kdy se obvykle vyskytují zdravotní poruchy spojené s těhotenstvím. Po 

skončení mateřské dovolené jiţ podle AG nemůţe být její nepřítomnost z důvodu 

nemoci připisována běţným rizikům těhotenství a musí být posuzována ve stejném 

světle jako zdravotní absence ostatních zaměstnanců.
237

  

Po přijetí směrnice 92/85/EHS byla ochrana ţen před propuštěním pro pracovní 

neschopnost vzniklou v důsledku těhotenství rozšířena na celé období od začátku 

těhotenství do skončení mateřské dovolené, coţ soud potvrdil ve věci Brown.
238

 

Zároveň uvedl, ţe i započtení trvání pracovní neschopnosti, která nastala v ochranné 

době před skončením mateřské dovolené, pro účely splnění zákonných podmínek 

výpovědi, je v rozporu se zákazem diskriminace na základě pohlaví. Potíţe vyskytující 

se v průběhu těhotenství, které mohou mít za následek pracovní neschopnost, spadají 

dle soudu mezi inherentní rizika těhotenství a jsou tedy součástí specifičnosti 

uvedeného stavu.  

Zvláštní postavení těhotných ţen způsobovalo zprvu určité obtíţe při určování 

výše dávek mateřské. Podle rozhodnutí ESD v případu Gillespie,
239

 neobsahuje 

komunitární právo ţádné ustanovení, na základě něhoţ by se ţeny na mateřské dovolené 

mohly domáhat vyplácení plné mzdy. Situace těchto ţen není srovnatelná nejen se 

zaměstnanci v pracovní neschopnosti, ale ani se zaměstnanci, kteří nepřerušili výkon 
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Rozsudek ESD ze dne 8. listopadu 1990, Handels- og Kontorfunktionaerernes Forbund i Danmark, 
proti Dansk Arbejdsgiverforening, C-179/88, Recueil (1990), s. I-03979. 
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  Stanovisko generálního advokáta Darmona ze dne 14. listopadu 1989, Handels- og Kontorfunktiona-
erernes Forbund i Danmark, proti Dansk Arbejdsgiverforening, C-179/88, Recueil, s. I-03979, bod 48. 
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 Rozsudek Soudního dvora ze dne 30. června 1998, Mary Brown proti Rentokil Ltd, C-394/96, Recueil 
(1998), s. I-04185. 
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 Rozsudek ESD ze dne 13. února 1996, Joan Gillespie a další proti Northern Health and Social Services 
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128 
 

práce pro zaměstnavatele. Zásada stejné odměny za práci stejné hodnoty pro muţe a 

ţeny se zde tedy nemůţe uplatnit. Jediným poţadavkem vyplývajícím přímo z práva ES 

je, ţe výše dávky nesmí být nastavena tak nízko, aby ohrozila účel mateřské dovolené, 

tedy ochranu ţen v období před a po porodu. Aby bylo moţné posoudit přiměřenost této 

částky, musí vnitrostátní soud vzít do úvahy i úpravu jiných forem sociální ochrany, 

které poskytuje vnitrostátní právo v případě oprávněné nepřítomnosti v práci.
240

  

Problém vyřešilo přijetí směrnice 92/85/EHS, která pouţívá jako referenční bod 

výši dávek, na něţ by měla zaměstnankyně nárok v případě přerušení činnosti z důvodů 

spojených se zdravotním stavem. Pouţití nemocenských dávek zde nikterak neindikuje 

srovnatelnost situací ţen na mateřské a nemocných osob, ale pouze tvoří dolní limit 

poskytované částky mateřské, přičemţ legislativa jednotlivých členských států, 

případně předpisy zaměstnavatele mohou stanovit příznivější reţim pro těhotné ţeny. 

V pozdějším případu McKenna
241

 soud dospěl k závěru, ţe specifičnost nemocí 

spojených s těhotenstvím v zásadě nebrání jejich zahrnutí do obecného reţimu úpravy 

pracovní nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, pokud jde o určení výše vyplácených 

dávek. Britské zákony, které sniţují po uplynutí 183 dní pracovní neschopnosti během 

12 měsíců plnou náhradu mzdy na poloviční výši, tak nejsou v rozporu s komunitárním 

právem, jen proto, ţe se vztahují za stejných podmínek i na těhotné ţeny. Dávky však 

nesmějí být sníţeny na takovou úroveň, aby byla ohroţena ochrana ţen v období před 

porodem. 

Ve věci Pedersen
242

 soud potvrdil restriktivní výklad výjimek ze zásady rovného 

zacházení. V rozporu s komunitární legislativou shledal ESD dánský zákon, který 

umoţňoval zaměstnavateli v období tří měsíců před plánovaným datem porodu uvolnit 

těhotnou ţenu z práce, pokud jiţ dle jeho názoru nemohla vykonávat svou pracovní 

pozici. Takto uvolněné zaměstnankyni navíc nepříslušela plná náhrada její předchozí 

mzdy. Dle soudu dotčená legislativa překračuje rámec ochrany těhotných ţen, která 
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  Rozsudek ESD ze dne 8. září 2005, North Western Health Board proti Margaret McKenna, C-191/03, 
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musí být zaloţena na skutečných zdravotních rizicích pro biologický stav ţeny a nikoli 

na pouhé úvaze či zájmu zaměstnavatele. Zákon také nesmí, jako v daném případě, 

zbavit zaměstnavatele povinnosti nejprve přezkoumat moţnost úpravy pracovních 

podmínek nebo pracovní doby těhotné zaměstnankyně či její převedení na jinou práci.   

Případy Alabaster
243

 a Sass
244

 se potom týkají právní úpravy mateřské dovolené. 

V prvním z nich soud stanovil, ţe osoby na mateřské dovolené musí mít prospěch ze 

všech výhod, které zaměstnavatel v jejím průběhu poskytuje ostatním zaměstnancům, 

neboť i po dobu dovolené jsou nadále vázány k zaměstnavateli pracovní smlouvou. 

Podle rozhodnutí Sass pak musí zaměstnavatel započíst dobu strávenou na mateřské 

dovolené do potřebné doby výkonu práce pro zařazení do vyšší platové třídy, a to i 

v případech, kdy mateřská dovolená trvala déle neţ povinný minimální rozsah 

stanovený v zákoně. Soud konstatuje: „pracující žena je ve svém pracovním poměru 

chráněna proti jakémukoli znevýhodněnému zacházení z důvodu, že je nebo byla na 

mateřské dovolené―.
245

 

    

4.2. Věk 

 

Evropské státy čelí demografickým změnám, jejichţ důsledkem je postupné 

stárnutí populace. Tempo tohoto trendu se v období několika posledních desetiletí 

výrazně zrychluje.
246

 V důsledku této situace dochází ke změně poměru mezi skupinami 

ekonomicky aktivního obyvatelstva a osob v post-produktivním věku. Podle prognostik 

Eurostatu by měl podíl osob starších 65 let v populaci v příštích padesáti letech 
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  Mezi hlavní příčiny demografických změn lze řadit zlepšení kvality zdravotní péče, jež vedlo 
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postupně narůstat ze současných 17% aţ na téměř jednu třetinu.
247

 Demografický trend 

bude vytvářet značný tlak na současně pouţívané nástroje mezigenerační solidarity. 

Zmíněné systémy budou mít v budoucnosti tendenci vykazovat vyšší míru deficitnosti a 

jejich finanční náročnost můţe být v dlouhodobém horizontu neudrţitelná. Tento stav 

by mohl negativně ovlivnit postavení starších občanů, zvyšovat riziko vzniku chudoby u 

této skupiny obyvatel a zároveň narušit sociální soudrţnost společnosti.  

 EU si velmi brzy začala uvědomovat nebezpečí spojená s působením 

demografických změn a zabývá se jiţ od počátku 90. let moţným řešením souvisejících 

problémů. Byla vypracována řada koncepčních dokumentů, které stanovily základní 

principy evropské politiky pro adaptaci na demografickou změnu. Ve zprávě Evropské 

komise Towards a Europe for All Ages
248

 je formulován poţadavek posílení účasti 

starších lidí v zaměstnání a jedním z prostředků k dosaţení tohoto cíle je i příprava 

strategie pro boj s diskriminací starých lidí na pracovním trhu s vyuţitím potenciálu 

článku 13 Amsterodamské smlouvy.  

Také v rámci tzv. Lisabonské strategie obsahující cíle pro činnost Evropské unie 

v letech 2000-2010 a následně i v aktuální strategii Evropa 2020 je akcentována 

důleţitost zajištění vyšší zaměstnanosti a to jak v celkovém úhrnu, tak zvláště u skupin, 

které jsou dlouhodobě nedostatečně zastoupeny na pracovním trhu (mezi nimi i starší 

pracovníci). Antidiskriminační legislativa a programy mají pak podle Evropské komise 

hrát klíčovou roli při naplnění uvedeného cíle. Tyto nástroje pomohou překonávat 

bariéry, které brání členům znevýhodněných skupin zapojit se plně do pracovního 

ţivota a mohou rovněţ významně pomoci v boji s předsudky a stereotypy ohledně 

schopností a potenciálu starých lidí. Význam zaměstnanosti starších osob pak Komise 

podtrhuje ve sdělení Evropskému parlamentu, kde konstatuje: „Nízká zaměstnanost 

starších pracovníků v Evropě představuje plýtvání životními příležitostmi jednotlivců i 

potenciálem společnosti jako celku. Trvalý růst průměrné délky života znamená, že lidé 

mají větší možnosti uplatnit svoje schopnosti v delším životním údobí. Pro ekonomiku 

jako celek je zvýšení účasti a míry zaměstnanosti u starších pracovníků rozhodující pro 
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využití plného potenciálu pracovních sil i pro udržení ekonomického růstu, daňových 

příjmů a systému sociálního zabezpečení, včetně odpovídajících penzí, tváří v tvář 

očekávanému úbytku obyvatelstva v produktivním věku.“
249

  

Obdobné úvahy dobře ilustrují rostoucí váhu, kterou vedoucí představitelé EU 

přisuzují boji proti vyčlenění starších osob z pracovního trhu a jejich diskriminaci na 

základě věku. Jedním z nejdůleţitějších výsledků dosaţených na tomto poli bylo 

zakotvení zákazu diskriminace na základě věku v právu EU. Zatímco lze v obecné 

rovině konstatovat, ţe přijetí příslušné směrnice Rady 2000/78/ES bylo motivováno 

primárně zájmem EU o důsledné prosazení hodnoty rovnosti a lidské důstojnosti napříč 

jednotlivými členskými státy, je v případě kriteria věku nutné zmínit, ţe tato snaha byla 

akcelerována rovněţ ekonomickými zájmy Společenství. Tento zdroj se do značné míry 

také promítá v textu směrnice, a to jak v její úvodní části,
250

 tak ve specifickém rozsahu 

dovolených výjimek ze zákazu diskriminace na základě věku (viz níţe). 

Diskriminace z důvodu věku má v evropském prostředí dlouhou historickou 

tradici a některé z předsudků přisuzovaných věkovým skupinám jsou ve společnosti 

hluboce zakořeněny. V poslední době se v souvislosti s diskriminací na základě věku 

stále častěji pouţívá pojmu ageism, který koresponduje s historicky dříve uznanými 

formami útlaku sexismem a rasismem. Ageism představuje širší pojem neţ samotná 

diskriminace a zahrnuje systematické stereotypizování a všechny formy znevýhodnění 

zaloţených na předsudečném posuzování lidí pro jejich věk.
251

 V tomto ohledu je 

věková diskriminace vyvěrající z předsudků stejně zhoubná jako jiné diskriminační 

důvody, neboť stejným způsobem postihuje důstojnost člověka. Stereotypy nerespektují 

jedinečnost osobnosti kaţdého člověka a hodnotí jej převáţně na základě charakteristik 

přisuzovaných jeho věkové skupině.  

 

 

                                                           
249

  Increasing the employment of older workers and delying the exit from labour market, Commission of 
the European Communities, COM (2004), 146 final, str. 3. dostupné na adrese: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0146:FIN:EN:PDF (navštíveno 16. 5. 2011) 

250
  Bod 25 směrnice stanoví: „Zákaz diskriminace na základě věku je důležitou součástí dosahování cílů 
stanovených v hlavních zásadách zaměstnanosti a podporování různosti pracovních sil“. 

251
  Více k definici, zrodu a významu ageismu viz VIDOVICOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskrimince – nové 
souvislosti. 1. vyd. Brno : Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2008. s. 109 a násl.   



132 
 

4.2.1. Vymezení ohrožených skupin z hlediska věkové diskriminace 

 

Výrazným rysem věku, který jej odlišuje od ostatních v evropském právu 

upravených diskriminačních důvodů vyznačujících se relativní stálostí, je jeho 

proměnlivost v čase a dynamičnost tohoto procesu. Ţivot kaţdého člověka prochází 

nezávisle na jeho vůli jednotlivými etapami, které jsou spojovány s odlišnými rolemi, 

očekáváními i výzvami.
252

 Hranice mezi těmito etapami nejsou ostré a i ony podléhají 

v průběhu času postupným změnám. Priorita získání vysoké kvalifikace oddaluje nástup 

mladých lidí do prvního zaměstnání, posouvá se i hranice pro zaloţení rodiny a rovněţ 

se prodluţuje věk, po který lidé setrvávají na pracovním trhu. Dynamický aspekt věku 

jej činí obtíţněji uchopitelným z hlediska práva, coţ se projevuje i v oblasti 

antidiskriminační legislativy. Zatímco v případě ostatních diskriminačních důvodů lze i 

přes určitá úskalí obvykle vymezit znevýhodněnou menšinu či jinou potenciálně 

ohroţenou skupinu, věk se této systematizaci brání a určení ohroţených skupin můţe 

být pouze orientační a nejasně ohraničené. V případě věku neexistují ţádné fixní 

charakteristiky spojené s jednotlivými věkovými skupinami. Proto ani právo EU 

neusiluje o explicitní vymezení ohroţených věkových skupin. To však můţe v aplikační 

praxi způsobovat určité obtíţe. 

Jak jiţ bylo uvedeno v úvodní teoretické části práce, vychází posuzování přímé a 

nepřímé diskriminace, i přes určitý posun ke kterému dochází v judikatuře ESD, stále 

převáţně z potřeby identifikace reálného komparátora, tedy subjektu, s nímţ 

porovnávám své postavení ve snaze prokázat vlastní znevýhodnění. Přímá diskriminace 

je definována jako méně příznivé zacházení oproti osobě ve srovnatelné situaci. 

Dokazování nepřímé diskriminace pak obvykle spočívá ve statistickém vyjádření 

odlišného dopadu zdánlivě neutrálního kriteria na jednotlivé skupiny osob. Neexistence 

jasně definovaných věkových skupin tak s sebou přináší poměrně sloţitou úvahu soudu, 

jaká osoba či jaká věková skupina je relevantní pro dané srovnávání. Prokazuji-li 

nepřímou diskriminaci na základě věku, mám sledovat dopad předmětného ustanovení 

na skupinu pracovníků starších 40, 50 nebo úzkou skupinu zaměstnanců starších 60 let? 
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Je zřejmé, ţe volba věkové hranice bude ovlivňovat i výsledek daného srovnávání, a ţe 

obě strany případného sporu pouţijí hranici nejlépe odpovídající jejich zájmům.  

Colm O‘Cinneide
253

 zdůrazňuje naproti tomu pozitivní moţnosti, které nabízí 

fakt, ţe směrnice Rady 2000/78/ES nedefinuje ohroţené věkové skupiny. Směrnice dle 

jeho názoru vytváří prostor pro flexibilní přístup soudců k určení příslušných skupin 

v závislosti na okolnostech daného případu, coţ by mělo zabránit nevýhodám příliš 

formalistně stanovených kategorií.  

Zatímco v oblasti právní praxe se vymezení věkových hranic nejeví jako příliš 

vhodné, v teoretické rovině můţe přispět ke zpracování detailnějšího pohledu na situaci 

jednotlivých ohroţených skupin. Tento cílený přístup dovoluje lépe zachytit podstatu 

překáţek, jimţ tyto skupiny čelí v přístupu k pracovnímu uplatnění a poskytnout 

potřebná data k vytvoření aktivních programů, které mají s věkovou diskriminací 

bojovat. Například Malcolm Sargeant
254

 rozlišuje v souvislosti s diskriminací na 

pracovním trhu 4 věkové skupiny: mladé zaměstnance (16-24 let), zaměstnance ve 

středním věku (25-49 let), starší zaměstnance (50 let-dosaţení důchodového věku) a 

seniory (vyšší neţ důchodový věk). Rovněţ Walker a Maltby
255

 stanovují pomyslnou 

hranici mezi zaměstnanci mladšími a staršími 40 let, aby definovali oblasti, v nichţ je ta 

která skupina častěji vystavena věkové diskriminaci.  

Starší lidé jsou často nuceni opustit pracovní trh před dosaţením důchodového 

věku a to jak na základě přímé diskriminace při reorganizaci a propuštění, tak 

v důsledku nedostatečných investic do rozvoje a zvyšování kvalifikace ze strany 

zaměstnavatelů, které znevýhodňují tyto pracovníky při zavádění nových systémů, 

procesů nebo pracovních pozic. Při uplatnění na trhu práce čelí často předsudkům 

vnímajícím staré lidi jako nevýkonné, málo flexibilní, s nízkou kreativitou. Takové 

vnímání často znemoţňuje nezaměstnaným starším lidem hledání nového pracovního 

uplatnění a ztráta pracovního místa tak nezřídka znamená nedobrovolné a trvalé 

vyčlenění z pracovního procesu.  
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Svoji roli hrají rovněţ důvody ekonomické, kdy starší lidé jsou v důsledku vyšší 

kvalifikace, delší praxe i zkušeností, pro zaměstnavatele draţší neţ nově nastupující 

pracovníci. Tento fakt je často podpořen i legislativně zakotvenými systémy zaloţenými 

na platových třídách zohledňujících délku sluţby nebo zaměstnání. Z tohoto důvodu 

bývají starší zaměstnanci často prvními propouštěnými, pokud ekonomická situace nutí 

zaměstnavatele reorganizovat svou firmu.  

V mnoha zemích má tradici legislativa stanovující povinnost odchodu do 

důchodu v určitém věku nebo omezující pracovní práva zaměstnanců po dosaţení 

nároku na důchod, která je obhajována snahou uvolnit pracovní místa pro mladší 

zaměstnance. Uvedená situace má negativní vliv na moţnost pracovní seberealizace 

osob ve vyšším věku. O ukončení aktivního pracovního ţivota rozhodují více vnější 

okolnosti neţ svobodná volba kaţdého jednotlivce. Osoby starší 50 let jsou vystaveny 

riziku vzniku dlouhodobé nezaměstnanosti a nedostatečný příjem v posledním období 

před vznikem nároku na starobní důchod pak vede k niţší míře zabezpečení v post-

produktivním věku. 

 I skupina mladých pracovníků čelí diskriminaci na základě věku, přestoţe bývá 

tento aspekt často bagatelizován nebo opomíjen. Jak ukazují statistická data, došlo 

v období od počátku hospodářské krize v roce 2008 k podstatnému navýšení míry 

nezaměstnanosti u osob mladších 25 let.
256

 Také mladí lidé musí překonávat stereotypní 

nahlíţení na jejich pracovní schopnosti. Běţné je vnímání mladých pracovníků jako 

osob s nízkým zaujetím pro práci, malou loajalitou k zaměstnavateli nebo s absencí 

odpovědnosti a schopností potřebných pro řídící funkce.  

Značná část členských států uplatňuje legislativu, která si sice klade za cíl zvýšit 

flexibilitu pracovního trhu pro absolventy škol a mladé zaměstnance, respektive má tuto 

skupinu pracovníků učinit atraktivnější pro případné zaměstnavatele, avšak v důsledku 

nepřiměřenosti přijatých opatření můţe paradoxně vést k zhoršení situace cílové 

skupiny. Předmětná regulace vychází nezřídka z oslabení pracovních práv ve srovnání 

s ostatními skupinami zaměstnanců a můţe mít například podobu zkrácení výpovědní 

lhůty, sníţení nebo úplného odejmutí odstupného či stanovení niţší hodnoty minimální 

mzdy. Nelze se proto divit, ţe dochází k absurdní situaci, kdy mladí lidé bojují proti 
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přijetí zákonů, které by jim podle názoru zákonodárců měly pomoci při hledání 

zaměstnání.
257

 

Můţeme tedy shrnout, ţe věková diskriminace postihuje osoby v průběhu celého 

jejich pracovního ţivota. V začátku pracovní kariéry způsobuje znevýhodnění při 

hledání a udrţení stabilního pracovního místa, v oblasti odměňování (nepoměr mezi 

produktivitou práce a výší mzdy) a rovněţ při kariérním postupu. Naproti tomu u 

starších lidí spočívá největší nebezpečí v předčasném vyčlenění z pracovního trhu a 

oslabení pracovněprávní ochrany po dosaţení důchodového věku. 

 

4.2.2. Výjimky ze zákazu diskriminace na základě věku 

 

V předchozí části jsem se věnoval specifikům věku způsobeným dynamickou 

povahou tohoto kriteria, avšak v kontextu antidiskriminační legislativy povaţuji za 

nejpodstatnější rozdíl v porovnání s ostatním diskriminačními důvody skutečnost, ţe 

věk je tradičně vyuţívaným organizačním nástrojem v oblasti sociálního a pracovního 

zákonodárství. Vzhledem k tomu, ţe praxe uţití rozlišování na základě věku v právu 

členských států je vnímána jako racionální a nezbytná potřeba, reflektuje text směrnice 

snahu sladit tuto potřebu s principem zákazu diskriminace na základě věku.  Článek 6 

odst. 1 proto obsahuje následující výjimku: „Bez ohledu na čl. 2 odst. 2 mohou členské 

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

jsou v souvislosti s vnitrostátními právními předpisy objektivně a rozumně odůvodněny 

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

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

Směrnice následně demonstrativně vypočítává některé uvaţované příklady rozdílů v 

zacházení.  

Zatímco u ostatních diskriminačních důvodů obsaţených ve směrnici je moţnost 

rozdílného zacházení omezena na oblast nepřímé diskriminace, anebo na relativně 

úzkou skupinu případů, kdy některý z diskriminačních důvodů tvoří podstatný a určující 
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profesní poţadavek, u věku jsou tyto limity prolomeny obecnou moţností ospravedlnit 

přímou diskriminaci. Řada autorů povaţuje takto formulovanou výjimku ze zásady 

zákazu diskriminace za natolik širokou, ţe podkopává samotný její smysl. Evelyn Ellis 

mluví o obětování principu nediskriminace na úkor komerčních zájmů.
258

 Helen 

Meenan se domnívá, ţe rozsáhlá existence pravidel zaloţených na věku, které směrnice 

svým textem legitimizuje, vytváří překáţku pro dosaţení rovnosti v této oblasti, a ţe 

propustnost zákazu diskriminace ponechává dosaţení cílů v boji s věkovou diskriminací 

zcela na vůli jednotlivých členských států.
259

 Meenan se také zabývá podstatou 

věkových hranic pouţívaných v legislativě. Takto stanovené hranice dle jejího názoru 

posuzují osoby pouze na základě jejich chronologického věku a neberou v úvahu velké 

psychologické rozdíly mezi osobami ve stejné věkové skupině.
260

  

Ačkoliv kritika textu směrnice je do značné míry oprávněná, osobně zastávám 

pozitivnější náhled chápající směrnici spíše jako příleţitost pro budoucnost, neţ jako 

regulaci legitimující stávající věkové bariéry. V případě neoprávněné diskriminace ze 

strany zaměstnavatele při přístupu k práci, povyšování, propouštění, odměňování či 

zvyšování kvalifikace, splňuje směrnice svoji úlohu, kdyţ poskytuje dotčeným osobám 

stejnou právní ochranu jako u jiných důvodů, s moţností přenosu důkazního břemene a 

individuální nápravy. Jednoznačně zapovídá rozlišování na základě iracionálních 

předsudků a stereotypů. V tomto ohledu tedy představuje významný krok vpřed, kdyţ 

stanoví minimální poţadavky zákazu věkové diskriminace platné ve všech členských 

státech a pomáhá dostat problematiku věkové diskriminace do veřejného povědomí i 

v zemích, kde jakákoli zákonná úprava v této oblasti dosud chyběla.  

Jedná-li se o rozlišování na základě věku v legislativě členských států, je text 

směrnice kompromisem. Odráţí administrativní obtíţnost i finanční náročnost 

případných změn dosavadních věkově definovaných systémů. Co však povaţuji za 

podstatné je, ţe věkové hranice stanovené v zákonech členských států nejsou vyňaty 

zcela (s výjimkou stanovení důchodového věku) z dosahu směrnice, nýbrţ jsou 

podrobeny soudnímu přezkumu. Poţadavek legitimního cíle, nezbytnosti a přiměřenosti 
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přijatých opatření nabízí prostor pro soudní interpretaci a posuzování alternativ 

nestanovených na základě věku. Vzhledem k sloţitosti této činnosti a abstraktní povaze 

pouţitých pojmů se řada případů dostává k posouzení před ESD. Právě tento aspekt 

směrnice povaţuji za klíčový pro budoucí důsledné uplatnění zásady nediskriminace na 

základě věku v kontextu EU, protoţe umoţňuje progresivní vývoji v návaznosti na 

soudní judikaturu. Zejména v situacích, kde legislativa států omezuje pracovní práva 

vybraných věkově definovaných skupin s cílem zajistit větší flexibilitu zaměstnávání a 

větší mnoţství pracovních příleţitostí, musí být výklad přiměřenosti a nezbytnosti 

restriktivní. 

 

4.2.3.  Diskriminace na základě věku v judikatuře ESD 

 

Podíváme-li se na mnoţinu případů, které byly národními soudy postoupeny pro 

posouzení předběţné otázky na základě směrnice Rady 2000/78/ES, musíme 

konstatovat, ţe případy zabývající se kriteriem věku výrazně dominují nad ostatními 

diskriminačními důvody. Hlavní příčiny tohoto stavu byly nastíněny výše. Významná 

část judikatury ESD v otázkách diskriminace na základě věku se zabývá stanovením 

povinného věku pro odchod do důchodu. V případu Palacios
261

 se předmětem 

posouzení stal španělský zákon umoţňující uzavření kolektivních smluv, které by 

stanovily povinný věk odchodu do důchodu. Pracovníkům, kteří dosáhli tohoto věku, 

mohla být automaticky ukončena pracovní smlouva, za předpokladu, ţe splňovali 

ostatní podmínky nároku na starobní důchod.  

Španělská vláda v prvé řadě argumentovala tvrzením, ţe uvedené ustanovení 

zákona leţí mimo věcnou působnost směrnice, protoţe podle bodu 14 jejího odůvodnění 

se směrnice nedotýká vnitrostátních předpisů stanovujících věk odchodu do důchodu. 

Soud konstatoval, ţe předmětný bod 14 nebrání nikterak pouţití směrnice na 

vnitrostátní opatření upravující podmínky ukončení pracovního poměru při dosaţení 

takto stanovené hranice. Právní úprava dotčená v původním řízení se přitom dotýká 

doby trvání pracovního poměru mezi smluvními stranami, jakoţ i obecněji výkonu 
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profesní činnosti ze strany dotyčného pracovníka, jelikoţ mu brání v budoucí účasti 

v aktivním pracovním ţivotě.
262

 

Soud shledal, ţe ustanovení kolektivní smlouvy, na základě něhoţ byl ukončen 

pracovní poměr ţalobce, ukládá méně příznivé zacházení s pracovníky, kteří dosáhli 

věku 65 let ve srovnání se všemi ostatními pracujícími osobami, a proto vytváří přímou 

diskriminaci na základě věku. Nicméně zároveň uznal legitimitu cíle ustanovení, sníţit 

nezaměstnanost a nabídnout větší míru příleţitostí na trhu práce.  

Při posouzení přiměřenosti a nezbytnosti ESD zaujal postoj, ţe dotčená úprava 

nezasahuje nadměrně do práv zaměstnanců, jelikoţ vyvaţuje povinnost odchodu z práce 

podmínkou finanční kompenzace v podobě vyplácení starobního důchodu. Důleţitým 

aspektem je rovněţ fakt, ţe věková hranice je obsaţena v kolektivních smlouvách, které 

představují flexibilní nástroj umoţňující pruţně reagovat na situaci pracovního trhu 

v daném segmentu a jsou výrazem snah o sladění poţadavků zaměstnanců a 

zaměstnavatele.
263

  

Obdobný přístup potvrdil ESD i v případu paní Rosenbladt
264

 vykonávající na 

částečný úvazek úklidové práce v kasárenských budovách v Hamburku. Na základě 

kolektivní smlouvy byl ukončen její pracovní poměr z důvodu dosaţení důchodového 

věku. Německá vláda zdůraznila, ţe legalita doloţek o automatickém skončení 

pracovního poměru zaměstnanců, kteří dosáhli důchodového věku, je odrazem 

politického a sociálního konsenzu trvajícího v Německu jiţ po mnoho let. Tento 

konsenzus je zaloţen především na myšlence dělby práce mezi generacemi. Ze skončení 

pracovního poměru uvedených zaměstnanců mají přímý prospěch mladí pracovníci, 

jimţ je tak usnadněno pracovní začlenění, které se při současné míře nezaměstnanosti 

stalo obtíţným. Práva starších pracovníků jsou krom toho odpovídajícím způsobem 

chráněna. Většina z nich si totiţ přeje skončit s prací počínaje odchodem do důchodu, 

přičemţ starobní důchod jim zajistí náhradní příjem po ztrátě platu.
265
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Pokud bych měl zhodnotit přístup ESD k otázce povinného odchodu do 

důchodu, soud důsledně rozlišuje případy, kdy je předmětné ustanovení obsaţeno přímo 

v zákoně, od případů, kdy zákon pouze dovoluje přijetí takového ustanovení v 

kolektivní smlouvě. Právě povaha kolektivní smlouvy, v níţ je stanovení povinného 

odchodu do důchodu výsledkem konsensu mezi zájmovými sdruţeními zaměstnanců a 

zaměstnavatelů a nikoli výlučně v pravomoci zaměstnavatele, představuje důleţité 

hledisko při posouzení proporcionality opatření. Na rozdíl od všeobecného 

nerozlišujícího ustanovení zaručuje kolektivní ujednání větší míru přizpůsobení 

konkrétním podmínkám a potřebám daného odvětví, podniku či samotných pracovníků.  

Velmi podstatným rysem obou posuzovaných případů je podmíněnost moţnosti 

ukončení pracovní smlouvy existencí finančního zabezpečení z důchodového systému, 

které neponechává propuštěného ve sloţité sociální situaci. Tato jistě nezbytná 

podmínka by však sama o sobě proporcionalitu ustanovení o povinném odchodu do 

důchodu zaručit nemohla. Důraz na pouhé finanční konsekvence ukončení zaměstnání 

totiţ pomíjí negativní dopad ztráty práva na vlastní seberealizaci v pracovním procesu i 

sociální význam pracovních vztahů. Důleţitost těchto rolí pracovního uplatnění není, u 

osob které nechtějí dobrovolně odejít z pracovního trhu po dosaţení důchodového věku, 

kompenzována pouhým poskytnutím finančního zabezpečení. 

Velmi zajímavě se souvislostem stanovení povinného odchodu do důchodu 

věnuje ve své stati Dagmar Schiek.
266

 Poukazuje na skutečnost, ţe věkové hranice 

v sociálním zákonodárství mají svůj původ jiţ v období industrializace 19. století a 

jejich cílem bylo synchronizovat průběh ţivotního cyklu pracující populace do modelu 

rozčleněného do tří fází. První představuje období dětství a vzdělávání, následuje fáze 

vlastní pracovní činnosti a poslední část ţivota má být věnována odpočinku. Z hlediska 

současné ekonomiky zaloţené na znalostech a vzdělání, vyznačující se menším podílem 

manuálně pracujících osob, musí být uvedený model povaţován za překonaný. Vzrůstá 

potřeba pruţnějšího uspořádání ţivotních cyklů, objevuje se koncept celoţivotního 

vzdělávání a demografické trendy si vyţadují podporu aktivního stárnutí. Proto dle 

Schiek budou věkové hranice v sociální a pracovní politice států v dlouhodobém 
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horizontu z větší části opuštěny. Nicméně z krátkodobého hlediska mohou být vyuţity 

jako nástroje k usnadnění přípravy na tuto budoucnost. 

V dalším případu Petersen
267

 ESD posuzoval přiměřenost (proporcionalitu) 

zákona, který stanovil horní hranici 68 let pro výkon činnosti smluvního lékaře 

v systému zákonného zdravotního pojištění. Zároveň však regulace povolovala výjimky, 

pokud nastane nedostatek smluvních lékařů v určitém regionu nebo v situacích, kdy je 

nezbytné kvůli nemoci, dovolené nebo účasti na školení dočasně zastoupit jiného 

smluvního lékaře. Mimo systém veřejného zdravotního pojištění mohli lékaři nadále 

vykonávat své povolání bez omezení.  

Soud se zabýval několika předloţenými odůvodněními předmětné legislativy a 

vţdy zkoumal, zda zákonné výjimky podporují či narušují cíl uvedený v odůvodnění. 

Tvrzení, ţe výkonnost zubních lékařů (povolání paní Petersen) ve vysokém věku klesá a 

tudíţ hranice 68 let má chránit zdraví pacientů, neobstálo ve světle výjimky povolující 

výkon povolání mimo systém veřejného zdravotního pojištění.
268

 Naopak v případech 

argumentace potřebou zajištění finanční rovnováhy uvedeného systému či zajištění 

pracovních příleţitostí pro mladé lékaře, soud shledal legislativu koherentní a 

přiměřenou sledovanému cíli.  

Poţadavek proporcionality prostředků zvolených členskými státy uplatnil ESD 

dosud nejstriktněji v případu Andersen.
269

 V něm prohlásil za neslučitelnou s právem 

EU vnitrostátní úpravu, podle níţ zaměstnanci mající nárok na starobní důchod 

vyplácený jejich zaměstnavatelem, nemohou z tohoto důvodu obdrţet zvláštní odstupné, 

poskytované osobám nepřetrţitě pracujícím v jednom podniku po dobu alespoň 12 let a 

určené k podpoře jejich opětovného začlenění do pracovního procesu. Smyslem 

zákonného ustanovení mělo být zamezit souběţnému vyplácení odstupného a důchodu 

ze strany zaměstnavatele. Podle soudu však nedostatečně reflektuje situaci pracovníků, 

kteří chtějí pokračovat ve své profesní dráze a dočasně se vzdát nároku na výplatu 

důchodových dávek. Těmto osobám je při hledání nového zaměstnání odepřena ochrana 
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  Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 12. ledna 2010, Domnica Petersen proti Berufungsausschuss für 
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poskytovaná zaměstnancům, kteří ještě nedosáhli důchodového věku.
270

 Rozhodnutí 

Andersen, ač nemůţe být bráno samo o sobě za bernou minci, lze vnímat jako příklad 

restriktivního pohledu na výjimky ze zákazu diskriminace na základě věku, kterého 

jsem se dovolával v závěru předešlé podkapitoly. ESD odmítl slučitelnost zákonné 

úpravy s právem EU, přestoţe, jak ve své dřívější judikatuře opakovaně zdůraznil, 

disponují členské státy širokým prostorem pro uváţení při volbě opatření k naplnění 

svých cílů v oblastech sociální politiky a politiky zaměstnanosti.
271

 Budoucí potvrzení 

takového přístupu ESD by mohlo rozptýlit obavy o účinnosti směrnice Rady 

2000/78/ES ve vztahu k diskriminaci z důvodu věku. 

Na závěr bych chtěl uvést i případy ilustrující trend sniţování pracovněprávní 

ochrany mladých osob ve snaze učinit je atraktivnějšími pro zaměstnavatele a sníţit tak 

míru jejich nezaměstnanosti. Ve věci Hütter
272

 posuzoval ESD zákon o organizaci 

univerzit, který, pro účely zařazení zaměstnanců do platových tříd a stupňů, 

nezapočítával dobu zaměstnání či praxe absolvované před dovršením 18 let. Cílem bylo 

dle zákonodárce zamezit zvýhodnění odborného vzdělávání (s výkonem praxe) ve 

srovnání se vzděláním na obecných školách a podpořit tak větší zájem o středoškolské 

studium. Opatření mělo rovněţ napomoci se začleněním absolventů učňovských oborů 

do pracovního prostředí. 

Soud podotkl, ţe zmíněné cíle se mohou jevit jako protichůdné, kdyţ jeden má 

ţáky motivovat k získání středoškolského vzdělání namísto odborného, zatímco druhý 

má naopak napomáhat spíše uplatnění osob, které absolvovaly odborné vzdělání, na 

pracovním trhu. Ohledně snahy lépe začlenit mladé absolventy do pracovního procesu, 

pak legislativa neobstojí z hlediska proporcionality, protoţe vyloučení započítávání 

praxe získané před 18 rokem se vztahuje na všechny zaměstnance bez ohledu na věk, ve 

kterém byli přijati do zaměstnání. Dle soudu zvolené kriterium neumoţňuje odlišit 

skupinu mladých osob od ostatních zaměstnanců a následně pouze jim vyhradit zvláštní 

podmínky, za nichţ jsou přijímáni do zaměstnání.
273
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  Rozsudky Mangold, bod 63 a Palacios, bod 68. 
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  Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 18. června 2009, David Hütter proti Technische Universität Graz, 
C-88/08, Recueil (2009), s. I-05325. 
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Podobnou argumentaci zvolil ESD i v případu Kücükdeveci,
274

 který se zabývá 

zákonem, podle něhoţ se výpovědní doby postupně prodluţují v závislosti na délce 

trvání zaměstnání, avšak nepřihlíţí se k dobám zaměstnání dosaţeným před dovršením 

25 let. Kratší výpovědní doba měla podporovat zaměstnávání mladších pracovníků, 

přičemţ dle zákonodárce tito pracovníci obecně lépe a rychleji reagují na ztrátu svého 

zaměstnání a lze od nich vyţadovat vyšší flexibilitu. Podle soudu nicméně uvedená 

úprava: „není přiměřená pro naplnění tohoto cíle vzhledem k tomu, že se vztahuje na 

všechny zaměstnance, kteří vstoupili do pracovního poměru v podniku před dovršením 

věku 25 let, bez ohledu na jejich věk v okamžiku propuštění―.
275

  

 

4.3. Náboženské vyznání a víra 

 

Náboţenská svoboda je tradičně uznávaným lidským právem, které je zaručeno 

v řadě mezinárodních úmluv i v ústavních listinách členských států. Součást jejího 

obsahu tvoří i zákaz diskriminovat osoby na základě jejich náboţenského přesvědčení. 

Role, kterou náboţenství sehrává v jednotlivých evropských státech, se liší v závislosti 

na historické tradici dané země. Itálie, Španělsko nebo Polsko se vyznačují těsným 

sepjetím s katolickou církví, ve Francii nebo Německu nalezneme i vlivem rostoucí 

migrace pestřejší náboţenskou skladbu a konečně země jako Estonsko nebo Česká 

republika jsou charakteristické nízkým počtem praktikujících věřících. Přes tyto rozdíly 

však lze konstatovat, ţe všechny evropské státy uznávají význam pluralitní společnosti 

zaloţené na rovnosti jednotlivých náboţenských vyznání a uplatňují odluku státní moci 

od církve.  

V počátku nového tisíciletí se otázky spojené s náboţenským vyznáním znovu 

výrazněji stávají předmětem veřejné debaty a to zejména v kontextu obecnějších úvah o 

fungování multikulturní společnosti. Rostoucí vlna přistěhovalectví z rozvojových zemí 

s sebou přináší problémy související se začleněním nově příchozích imigrantů do 

struktur většinové společnosti. Kromě jazykové bariéry vyplývají příčiny obtíţné 

asimilace rovněţ z odlišného kulturního, sociálního ale i náboţenského pozadí 
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jednotlivců. Řada přistěhovalců pochází ze zemí, v nichţ náboţenství hraje ve veřejném 

ţivotě významně vyšší úlohu, neţ je obvyklé v evropských státech, a kde se náboţenská 

pravidla uplatňují namísto sekulárního právního řádu. V krajních případech se mohou 

tyto náboţenské zvyklosti dostávat do střetu se společenskými pravidly většinové 

společnosti, anebo dokonce s hodnotami, na nichţ jsou zaloţeny demokratické právní 

státy. Vyvstává tedy otázka, kde leţí hranice náboţenské svobody a nakolik přiznávat 

ochranu přesvědčení, které popírá obecně sdílené hodnoty společnosti.  

Do diskuze o multikulturním souţití tragickým způsobem vstoupily teroristické 

útoky z 11. září 2001 a rovněţ následné bombové útoky v Madridu a Londýně či 

náboţensky motivovaná vraţda holandského reţiséra Theo van Gogha. V důsledku 

těchto událostí došlo k nárůstu xenofobních a nacionalistických tendencí ve společnosti, 

které jsou vyuţívány a posilovány řadou krajně pravicových politických hnutí ve snaze 

o získání politické moci. Spojování terorismu jako projevu náboţenského 

fundamentalismu s islámem jako celkem vede k předsudkům vůči muslimům, rostoucí 

netoleranci a strachu z jinakosti. Souţití muslimských přistěhovalců s většinovou 

společností dnes představuje politicky velmi citlivé téma. Švýcarské referendum, 

v němţ se voliči vyslovili proti stavbě minaretů nebo francouzský a belgický zákaz 

nošení burek a nikábů na veřejnosti i následné kritické ohlasy na tyto kroky ze strany 

lidsko-právních organizací, nejlépe ilustrují současnou napjatou situaci.  

V této nelehké době vstoupila v účinnost rámcová směrnice Rady 2000/78/ES 

zakazující diskriminaci na základě náboţenského vyznání a víry v oblasti zaměstnání a 

povolání. Praktické provádění směrnice v jednotlivých členských státech můţe narazit 

na celou řadu problematických otázek, ať uţ se týkají obtíţného definování samotných 

pojmů náboţenského vyznání a víry, posuzování konfliktů mezi svobodou náboţenství 

a hodnotami sekulárního státu nebo úvah o zajištění souladu mezi právem projevovat 

své náboţenské vyznání a potřebami pracovního prostředí. Relevantní judikatura ESD, 

která by napomohla tyto problémy řešit, dosud chybí. Proto je nutné se pro inspiraci 

obrátit k jinému zdroji. V oblasti náboţenského vyznání a víry by tímto zdrojem mohla 

být činnost Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod obsahuje 

svobodu náboţenského vyznání v článku 9, který stanoví:  
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„(1) Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto právo 

zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, jakož i svobodu 

projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo společně s jinými, ať 

veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, prováděním náboženských úkonů a 

zachováváním obřadů.―  

„(2) Svoboda projevovat náboženské vyznání a přesvědčení může podléhat jen 

omezením, která jsou stanovena zákony a která jsou nezbytná v demokratické 

společnosti v zájmu veřejné bezpečnosti, ochrany veřejného pořádku, zdraví nebo 

morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.― 

Článek 9 tedy rozlišuje na jedné straně právo na svobodu náboţenského vyznání 

a přesvědčení, které je absolutní a nedotknutelné a na straně druhé svobodu jejich 

projevu, která můţe být za stanovených okolností předmětem omezení ze strany 

zákonodárce.
276

 Stejně jako rámcová směrnice 2000/78/ES neobsahuje ani text Úmluvy 

ţádnou definici náboţenství, coţ poskytuje soudu větší prostor pro uváţení 

v konkrétních hraničních případech. Z dosavadní judikatury lze vypozorovat příklon 

k širokému pojetí pojmu náboţenství, kdyţ ESLP poskytuje ochranu i takovým hnutím 

jako jsou scientologie nebo druidismus. Co se týká pouţití pojmu přesvědčení (nebo 

ekvivalentního pojmu „víra“ ve směrnici), bylo zjevně motivováno snahou zahrnout 

pod dosah Úmluvy i nenáboţenské myšlenkové proudy, jejichţ příkladem mohou být 

ateismus, humanismus nebo pacifismus. Omezení rozsahu chráněných přesvědčení 

nalezneme v judikatuře ESLP, která stanoví, ţe dané přesvědčení musí dosáhnout určité 

úrovně přesvědčivosti, závaţnosti, stálosti a významu.
277

  

 

4.3.1 Náboženské vyznání a požadavek přiměřeného uspořádání 

 

Jak jiţ bylo uvedeno, uplatňují všechny členské státy odluku státní moci od 

církve. Počty praktikujících věřících klesají a význam, který církve hrají ve veřejném 
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Srov. FAHLBECK, Reinhold. Ora et Labora – On Freedom of Religion at the Work Place: A Stakeholder 
cum Balancing Factors Model. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial 
Relations, 2004, č. 20, s. 29–30. 
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ţivotě, alespoň v evropských zemích oslabuje. Přesto řada aspektů sociálního a 

kulturního ţivota má stále své kořeny v křesťanství a jeho tradici. To platí i pro oblast 

pracovního ţivota. Neděle je dnem pracovního volna pro většinu pracovníků napříč 

členskými státy a mnoho ze státních svátků odvozuje svůj původ z křesťanské tradice. 

Tato skutečnost má za následek, ţe rozvrh pracovní doby běţně aplikovaný v členských 

státech nepředstavuje pro praktikující křesťany obvykle překáţku pro dodrţování 

náboţenských pravidel.  

U příslušníků jiných náboţenství je jiţ situace poněkud odlišná. Muslimové 

povaţují za posvátný den pátek, kdy se účastní společné modlitby. V judaismu je šábes, 

trvající od pátečního do sobotního večera, nejdůleţitějším svátkem a zároveň časem 

odpočinku, při němţ jsou zapovězeny některé činnosti.
278

 Otázka tedy zní, zda vyţaduje 

zákaz diskriminace náboţenského vyznání zohlednit tyto rozdíly a jaké důsledky 

v tomto ohledu plynou pro zaměstnavatele?  

Pro zajímavost americký zákon o občanských právech stanovuje povinnost 

zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření k přizpůsobení se náboţenským potřebám 

svých zaměstnanců, a to do té míry, dokud by přijetí těchto opatření nezpůsobilo 

nadměrné těţkosti při řízení činnosti zaměstnavatele. Těţkosti na straně zaměstnavatele 

jsou interpretovány judikaturou velmi benevolentně, v zásadě nesmí přesáhnout 

minimální náklady, ať jiţ finanční nebo administrativní. Zaměstnavatel však musí 

v případném soudním sporu prokázat, ţe nabídl zaměstnanci přiměřené opatření, nebo 

ţe navzdory dobré vůli nebylo moţné nalézt takové přizpůsobení, které by 

nevyvolávalo nadměrné těţkosti.
279

  

Rovněţ ESLP byl postaven před úkol posoudit konflikt mezi náboţenskými 

pravidly a poţadavky pracovního prostředí. V případu Konttinen proti Finsku
280

 řešil 

situaci zaměstnance finských státních ţeleznic, jehoţ pracovní doba byla upravena 

přímo zákonem. Po pětileté sluţbě, při níţ vykonával několik pracovních pozic, vstoupil 
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stěţovatel do církve Adventistů sedmého dne. Adventisté zachovávají šabat trvající 

od pátečního do sobotního západu slunce jako dobu odpočinku, kdy se musí zdrţet 

veškeré pracovní aktivity. V době krátkých zimních dnů, proto stěţovatel opakovaně 

opustil svou práci před skončením pracovní doby, aby mohl dodrţovat své náboţenské 

povinnosti. Zaměstnavatele uvědomil o důvodech své nepřítomnosti, avšak ten trval na 

dodrţení pracovní doby a nakonec dal zaměstnanci výpověď.  

Stěţovatel se domníval, ţe výpovědí ze strany zaměstnavatele došlo k porušení 

jeho základních práv zaručených mu Úmluvou, konkrétně náboţenské svobody ve 

spojení se zákazem diskriminace. Jeho práce spočívala v plnění běţných 

administrativních povinností, které nevyţadovaly naléhavě jeho fyzickou přítomnost 

v konkrétní hodinu. Dle tvrzení stěţovatele, zaměstnavatel nepřistoupil na ţádné z jím 

navrhovaných řešení spočívajících například v nahrazení zmeškané pracovní doby a 

vzdání se odpovídající části dovolené nebo dnů volna. Omezení svobody projevovat 

náboţenské vyznání musí nutně splňovat podmínky stanovené Úmluvou, které striktně 

limitují prostor pro uváţení na straně zaměstnavatele. 

Evropská komise pro lidská práva
281

(dále jen Komise) konstatuje, ţe stěţovatel 

nebyl propuštěn z důvodu jeho náboţenského vyznání, ale proto, ţe odmítl dodrţovat 

svou pracovní dobu. Toto odmítnutí, ačkoli motivované náboţenským přesvědčením, 

nemůţe být jako takové povaţováno za chráněné podle článku 9 odst. 1 Úmluvy. 

Komise dodává, ţe poté co stěţovatel zjistil neslučitelnost jeho pracovní doby 

s náboţenskými povinnostmi, bylo mu umoţněno vzdát se svého místa, coţ Komise 

povaţuje za nejzazší záruku jeho práva na svobodu náboţenského vyznání. Při 

posouzení porušení zákazu diskriminace v článku 14 EÚLP dospěla Komise k závěru, 

ţe finská legislativa sice stanoví za den pracovního klidu neděli, nicméně tato 

legislativa neobsahuje ţádné ustanovení, které by zaručovalo členům určité náboţenské 

komunity absolutní právo, aby byl některý den týdne povaţován za jejich náboţenský 

svátek. Komise tak shledala situaci stěţovatele za srovnatelnou se situací členů 

ostatních náboţenských skupin. 
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K obdobnému výsledku dospěla Komise i v následném případu Stedman v. 

Spojené Království.
282

 Zaměstnanec cestovní agentury byl poţádán o podepsání nové 

pracovní smlouvy, která zahrnovala neděli jako běţný pracovní den, zatímco 

poskytovala volno v jiném dnu týdne, takţe celkový objem pracovní doby zůstal 

nezměněn. Stěţovatel trval na pokračování v zaměstnání podle původních podmínek a 

odmítl nový kontrakt podepsat. Posléze byl z organizačních důvodů propuštěn. 

Stěţovatel jakoţto praktikující katolík namítal porušení práva na náboţenské vyznání i 

zásah do práva na soukromý a rodinný ţivot. Komise stíţnost odmítla s poukazem na 

zachování moţnosti odejít ze zaměstnání, které by osoba shledala neslučitelné se 

svým náboţenským přesvědčením. Situaci stěţovatele nelze dle Komise stavět na roveň 

s případy, kdy je určitá osoba nucena vzdát se úplně své víry nebo práva ji projevovat.    

Zajímavá je i argumentace Komise v případu X. v. Spojené Království
283

 ohledně 

muslimského učitele, který poţadoval od svého zaměstnavatele poskytnutí 

prodlouţeného poledního volna, aby se mohl účastnit páteční modlitby v mešitě. 

Zaměstnavatel spatřoval jediné přijatelné řešení ve změně plného úvazku zaměstnance 

na úvazek částečný zahrnující výuku čtyři a půl dne v týdnu. Stěţovatel uvedl, ţe 

v důsledku této změny by se jeho postavení zhoršilo nejen v otázce výše mzdy, ale také 

pokud jde o další kariérní postup, zajištění nároku na důchod a ochranu před 

propuštěním.  

Podle Komise není z tvrzení stěţovatele zjevné, ţe by, pokud jde o plnění jeho 

smluvních povinností, s ním bylo zacházeno ze strany školského úřadu méně příznivě 

neţ s jednotlivci nebo náboţenskými skupinami v obdobné pozici. Stěţovatel tedy 

neprokázal, ţe ostatním učitelům patřícím k náboţenským menšinám bylo poskytnuto 

příznivější zacházení. K obecné otázce náboţenských a státních svátků Komise uvádí, 

ţe převaţuje praxe, kdy se pouze náboţenské svátky většiny obyvatel slaví jako státní 

svátky. Tak protestantské svátky nejsou vţdy státními svátky v katolických zemích a 

naopak.  
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Uvedené odůvodnění Komise dobře ilustruje problém hledání potřebného 

komparátora v oblasti diskriminace na základě náboţenského vyznání. Komise 

odkazuje na porovnávání mezi členy jednotlivých menšinových náboţenství, přičemţ 

by se jako přiléhavější jevilo srovnání s příslušníkem většinové církve nebo případně 

s osobou bez vyznání.  

Na základě uvedené judikatury lze konstatovat, ţe v otázkách souvisejících se 

stanovením pracovní doby, poskytuje Úmluva poměrně slabou ochranu svobody 

projevovat náboţenské vyznání a přesvědčení. Komise především nedovodila v ţádném 

ze zmíněných případů povinnost zaměstnavatele přizpůsobit rozvrh pracovní doby 

náboţenským potřebám konkrétního zaměstnance, aniţ by jakkoli zkoumala, zda na 

straně zaměstnavatele existují či neexistují překáţky bránící přijetí flexibilnějšího 

rozvrţení pracovní doby. Za dostatečnou ochranu svobody projevu náboţenského 

vyznání povaţovala Komise kontraktuální svobodu zaměstnance, umoţňující mu 

v případu Stedman v. Spojené Království nepřijmout podmínky nabízené 

zaměstnavatelem a ve věci X. v. Spojené Království rozvázat pracovní poměr 

neslučitelný s jeho náboţenskými povinnostmi. Komise také nikterak nelimituje 

moţnost zvolit určitý den za den pracovního klidu, pakliţe bude dané ustanovení 

formálně neutrální s potenciálně stejným dopadem na všechny osoby.  

Na otázku, zda lze očekávat obdobný přístup i ze strany ESD, není odpověď 

zcela jednoznačná. Je třeba si uvědomit, ţe při uplatňování zákazu diskriminace 

v článku 14 Úmluvy ve spojení s náboţenskou svobodou vycházel ESLP v minulosti 

především z formálního pojetí rovnosti a materiální přístup se v jeho rozhodovací 

činnosti významněji objevuje aţ v poslední době. Neutralita ustanovení nerozlišujících 

podle náboţenského vyznání, tak obvykle představuje postačující podmínku z hlediska 

Úmluvy. Naproti tomu směrnice Rady 2000/78/ES svou působností míří jednak přímo 

do oblasti zaměstnání a povolání a navíc ESD jiţ v minulosti potvrdil, ţe cíl zakotvení 

zásady rovného zacházení v právu EU spatřuje v zajištění materiální rovnosti. Závazky, 

které v otázkách rovnosti a zákazu diskriminace vyplývají pro členské státy z práva EU, 

jsou také obecně přísnější neţ ty stanovené mezinárodními smlouvami. 

Je pravdou, ţe poţadavek přijetí přiměřeného uspořádání stanoví sekundární 

právo EU výslovně pouze u zákazu diskriminace zdravotně postiţených osob. Je moţné 

argumentovat, ţe kdyby měla EU úmysl uloţit zaměstnavatelům břímě povinnosti 
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přizpůsobit pracovní prostředí potřebám členů jednotlivých náboţenských skupin, 

učinila by tak rozšířením uvedeného poţadavku i na tento diskriminační důvod. Nabízí 

se ovšem ještě vyuţití ustanovení o nepřímé diskriminaci.  

Nepřímá diskriminace nastává v situaci, kdy by v důsledku navenek neutrálního 

předpisu, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby určitého náboţenského 

vyznání nebo víry v porovnání s jinými osobami, ledaţe uvedený předpis, kritérium 

nebo zvyklost je objektivně odůvodněn legitimním cílem a prostředky k dosaţení tohoto 

cíle jsou přiměřené a nezbytné.
284

 Vyuţití nepřímé diskriminace si lze představit 

především ohledně praxe zaměstnavatele, která leţí výlučně v jeho rozhodovací 

pravomoci. Tak například pokud se rozhodne pořádat školení nebo přijímací pohovor 

v určitý konkrétní den a zaměstnanec či uchazeč o práci jej informuje o kolizi termínu 

se svými náboţenskými povinnostmi, pak by odmítnutí takové osobě poskytnout 

dostupnou alternativu bez náleţitého odůvodnění mohlo být povaţováno za nepřímou 

diskriminaci.  

U stanovení pracovního rozvrhu vycházejícího z potřeb organizace práce na 

straně zaměstnavatele či dokonce v případě běţně rozvrţené pracovní doby, opírající se 

o zákonná ustanovení, se nelze domnívat, ţe by případná ţaloba měla šanci na úspěch. 

Nabízí se spíše inspirace legislativou v oblasti rovného zacházení pro muţe a ţeny při 

slaďování rodinného a pracovního ţivota. Zaměstnanci vracející se po mateřské či 

rodičovské dovolené mají právo poţádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby a 

jejího rozvrhu. Zaměstnavatel musí danou ţádost posoudit, není však povinen jí 

vyhovět. Při konfliktu náboţenského vyznání a předpisů o pracovní době by tak řešení 

mohlo být obdobné, byť nelze popřít, ţe výsledek by v daném případě rovněţ zůstal 

závislý na vstřícnosti ze strany zaměstnavatele.  

 

4.3.2 Náboženské symboly ve veřejném prostoru 

 

Článek 9 EÚLP v sobě kromě pozitivního práva manifestovat své náboţenské 

vyznání zahrnuje i negativní aspekt. Nikdo nesmí svými náboţenskými projevy 
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zasahovat do práv a svobod druhých osob. Především nesmí být nikdo nucen změnit své 

přesvědčení nebo přijmout určitou víru. Tento imperativ stál na samotném zrodu 

myšlenky náboţenského pluralismu, kdyţ poskytoval ochranu menšinovým skupinám 

před tlakem na vzdání se vlastní identity a tradice. Náboţenské projevy se však mohou 

dostat do konfliktu i s hodnotami respektu k lidské důstojnosti nebo rovnosti lidí. Rolí 

státu je tak stanovit určité mantinely pro projevování náboţenského vyznání na 

veřejnosti. ESLP se zabýval touto otázkou v případu Kokkinakis v. Řecko,
285

 kdyţ 

uvedl: „v demokratické společnosti, ve které několik náboženství koexistuje v rámci 

jedné a téže populace, může být nutné omezit svobodu náboženského vyznání nebo víry, 

aby bylo dosaženo sladění zájmů různých skupin, a zajištěno, že všechna přesvědčení 

budou respektována“.
286

  

V moderní otevřené společnosti je nepředstavitelné, ţe by všechny náboţenské 

projevy ve veřejném prostoru byly zakázány. I ESLP v uvedeném případu, který se 

zabýval trestním postihem příslušníka náboţenské církve Svědků Jehovových, rozlišil 

na jedné straně dovolené formy projevu jako je diskuze o náboţenských tématech, 

argumentace o správnosti vlastní víry či rozdávání informačních materiálů a na straně 

druhé nepřípustné způsoby agresivního obracení na svou víru nebo zneuţívání tíţivé 

situace druhých nabízením sociálních výhod spojených se vstupem do některé církve. 

Rovněţ tak manifestace vyznání či víry skrze nošení náboţenských symbolů nebo 

tradičního oděvu či pokrývky hlavy nemůţe být z veřejného prostoru zcela vytěsněna. 

Poţadavek uniformity je těţko slučitelný s myšlenkou pluralitní společnosti.  

Problematičtější je jiţ otázka přítomnosti náboţenských symbolů ve veřejných 

institucích, přičemţ nejcitlivěji je vnímána v kontextu vzdělávacího systému. Omezení 

mohou vyplývat z principu náboţenské neutrality státu, který zapovídá preferenci či 

diskriminaci některého vyznání ze strany státu a vyţaduje přístup zaloţený na rovnosti 

jednotlivých náboţenských vyznání a přesvědčení. Způsob uplatňování principu 

neutrality se však liší napříč evropskými státy. Otevřený přístup k náboţenským 

symbolům zaloţený na povinnosti státu zdrţet se zásahů do práva projevovat 

náboţenské přesvědčení, ať uţ ve vztahu k ţákům a studentům nebo zaměstnancům 
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škol, najdeme především v severských státech. Opačný přístup striktního sekularismu 

reprezentují nejvíce státy jako Francie nebo Turecko.  

Ve Francii dlouhodobě převládá pojetí laicismu (laïcité), chápající jeho smysl ve 

vyloučení lidských a materiálních faktorů, které brání emancipaci osob a jejich integraci 

do francouzské společnosti. Francouzský vzdělávací systém funguje jako prostředek 

k dosaţení homogenní společnosti zaloţené na rovnosti všech občanů. Laické školy 

jsou povaţovány za místo, kde panuje rovnost a kde jsou ţáci chráněny před tlakem své 

rodiny, komunity nebo náboţenství, aby se mohli plně integrovat do francouzské 

společnosti. Ta zůstává otevřena nově příchozím, avšak vyţaduje asimilaci jako 

podmínku svého členství.
287

 

Význam sekularismu v tureckém kontextu lze ilustrovat na rozhodnutí ESLP ve 

věci Sahin v. Turecko.
288

 Soud řešil případ studentky, která se opakovaně odmítla 

podřídit nově přijatému zákazu nošení muslimského šátku v prostorách Istanbulské 

univerzity. Na základě disciplinárního řízení bylo její studium pozastaveno na dobu 

jednoho semestru. Stěţovatelka poté univerzitu opustila a svá studia dokončila 

v Rakousku. ESLP přijal turecké ústavní pojetí sekularismu, jakoţto garance 

demokratických hodnot i myšlenek svobody a rovnosti a zároveň principu, který chrání 

jednotlivce nejen před svévolnými zásahy ze strany státu, ale také před vnějším tlakem 

extremistických hnutí.
289

 

ESLP konstatoval, ţe Turecko nepřekročilo meze uváţení ohledně nezbytnosti 

omezení náboţenské svobody při sledování cílů ochrany práv a svobod druhých a 

udrţování veřejného pořádku v zemi. Soud vzal v potaz také specifický historický vývoj 

Turecka, kde stál princip sekularismu u zrodu moderního státu a také křehkost a 

ohroţení náboţensky neutrálního státního systému v dominantně muslimské zemi. 

Důleţitým faktorem pro rozhodnutí se stal i nárůst radikálních islamistických hnutí, 

které se snaţí vnutit povinnost nosit náboţenské symboly jako součást koncepce 

společnosti zaloţené na náboţenských přikázáních. K prostoru pro uváţení ze strany 
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státu soud dodal, ţe v posuzované otázce neexistuje jednotný přístup napříč smluvními 

státy Úmluvy.
290

  

Konflikt mezi projevy náboţenského vyznání a principem neutrality státu byl 

předmětem posouzení i v dalším rozhodnutí ESLP Dahlab v. Švýcarsko.
291

 Paní Dahlab, 

švýcarská učitelka na základní škole, konvertovala k islámu a začala nosit muslimský 

šátek. Po dobu několika let nevzbuzoval tento její oděv ţádné negativní reakce ze strany 

jejích nadřízených ani rodičů ţáků. Následně však byla školní inspekcí vyzvána, aby ve 

škole šátek odloţila, protoţe jeho nošení není v souladu s principem neutrality státu, 

který je, co by státní zaměstnankyně povinna respektovat. Stěţovatelka se odmítla 

poţadavku inspekce podřídit a byla svým zaměstnavatelem propuštěna. 

Švýcarská vláda uvedla, ţe princip neutrality vyţaduje od zástupců státu při 

výkonu jejich povinností zdrţet se chování, které by mohlo být vnímáno jako přihlášení 

se k určitému náboţenství. Švýcarská vláda navíc povaţovala muslimský šátek za silný 

náboţenský symbol. A dále dodává: „nemělo by se zapomínat, že učitelé jsou důležitým 

vzorem pro své žáky, zvláště když, jako v případě stěžovatelky, jde o velmi malé děti 

navštěvující povinně základní školu. Zkušenosti ukazují, že tyto děti mají sklon 

identifikovat se se svým učitelem, zejména s ohledem na jejich každodenní kontakt a 

hierarchickou povahu jejich vztahu“.   

Soud připustil, ţe muslimský šátek můţe být vnímán jako silný vnější symbol, 

především ze strany dětí, které vzhledem ke svému nízkému věku jsou snadněji 

ovlivnitelné, neţ starší ţáci. Za takových okolností nelze popřít, ţe nošení šátku můţe 

mít určitý efekt „obracení na víru―. Nošení muslimského šátku je dle soudu obtíţně 

slučitelné s poselstvím tolerance, respektu pro druhé a především rovnosti a 

nediskriminace, které všichni učitelé v demokratické společnosti musí svým ţákům 

zprostředkovat. 

Nejproblematičtější aspekt rozhodnutí ve věci Dahlab v. Švýcarsko nespočívá 

ani tak v samotném odmítnutí stíţnosti, protoţe ESLP jiţ dříve přiznal státům značný 

prostor pro uváţení ohledně přístupu k principu náboţenské neutrality, ale spíše právě 

v argumentaci soudu vztahující se k významu nošení muslimského šátku a jeho 
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slučitelnosti s principem rovnosti muţů a ţen. Carolyn Evans ve své kritice rozhodnutí 

ESLP namítá, ţe soud promítl do svého postoje předsudečný náhled na chápání šátku 

jako symbolu podřízenosti ţeny a povaţuje jej za projev radikálního islamismu 

demonstrující odmítnutí západních hodnot. Evans upozorňuje na nález německého 

ústavního soudu, který konstatuje, ţe muslimský šátek nemá jediný, univerzální 

význam. ESLP nezohlednil situace, kdy rozhodnutí ţeny nosit šátek je výrazem její 

svobodné volby a můţe být ţenou vnímáno například jako součást vyjádření vlastní 

identity nebo přihlášení se ke svým kořenům.
292

 Obdobné motivy zdůrazňuje i 

soudkyně François Tulkens v nesouhlasném stanovisku k případu Sahin.
293

  

I kdyby však skutečně bylo nošení muslimského šátku ţeně vnuceno jako 

symbol jejího podřízeného postavení, zůstává otázka, zda nejlepší cestu k prosazení 

genderové rovnosti představuje vyloučení ţen, které se staly obětí náboţenského útlaku, 

z mnoha oblastí veřejného ţivota. Snaha o plnou integraci těchto ţen do společnosti, 

k níţ jistě zapojení se do pracovního procesu můţe významně přispět, se zdá být 

vhodnějším přístupem. Nebezpečí nárůstu islámského fundamentalismu samozřejmě 

nelze podceňovat, avšak netolerance by měla být potírána u svého zdroje. Vnucuje se 

dojem, ţe státy často skrze zákazy vnějších symbolů chtějí demonstrovat své odhodlání 

bojovat s náboţenským útlakem a ţeny nosící muslimský šátek se tak bohuţel stávají 

obětí střetu mezi západními hodnotami a radikálním islámem. 

Musím se alespoň krátce zmínit o nejnovějším případu, jenţ ilustruje šíři 

prostoru pro uváţení, kterou ESLP přiznává státům v otázkách náboţenských symbolů 

ve školách. Ve věci Lautsi v. Itálie
294

 se stěţovatelka domáhala odstranění kříţe ze 

stěny školní třídy, kterou navštěvovaly její děti. Poţadavek vyvěšení kříţe ve státních 

školách byl přitom stanoven přímo italskými předpisy. Stěţovatelka spatřovala v této 

praxi porušení principu náboţenské neutrality státu, který zapovídá preferovat určité 

vyznání či víru a zároveň se domnívala, ţe došlo k nelegitimnímu zásahu do svobody 

náboţenského vyznání jejich dětí.  
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Spor se vedl opět o samotný význam symboliky kříţe. Podle italské vlády musí 

být kříţ vnímán nejen jako náboţenský symbol, ale zároveň jako ztělesnění principů a 

hodnot, které formovaly základy demokracie a západní civilizace. Kříţe ve školách také 

reprezentují kulturní identitu země vyplývající ze staleté historie úzkého propojení mezi 

státem, společností a katolickou vírou. Podle italské vlády představuje kříţ pasivní 

symbol, který nikterak nezasahuje podstatu státního vzdělávacího systému 

vychovávajícího ţáky k toleranci, respektu k názorům druhých, ale i ke kritickému 

myšlení v otázkách víry.
295

  

ESLP dal ve svém prvním rozhodnutí stěţovatelce za pravdu a označil 

poţadavek vyvěšení kříţe ve třídách za neslučitelný s negativním aspektem náboţenské 

svobody (viz výše). Soud odkázal i na předešlé rozhodnutí Dahlab, kdyţ ve vztahu 

k moţné síle náboţenských symbolů, zdůraznil specifičnost prostředí výuky malých 

dětí, zvláště pokud jde o veřejné školy, které musí děti povinně navštěvovat bez ohledu 

na jejich vyznání.
296

 Odůvodnění soudu se v zásadě shoduje i s přístupem německého 

ústavního soudu, který jiţ dříve označil obdobný bavorský předpis za protiústavní.
297

   

Italská vláda iniciovala předloţení sporu Velkému senátu ESLP. Na její podporu 

vystoupily svými prohlášeními také některé další země Rady Evropy, nevládní 

organizace a ve společném postoji rovněţ na čtyři desítky členů Evropského 

parlamentu. Velký senát pak zaujal zcela odlišný postoj neţ soud v původním řízení. 

Konstatoval, ţe italské školy zůstávají otevřeny náboţenským symbolům všech 

vyznání, ţáci tedy nejsou nikterak omezováni v jejich nošení. Taktéţ stěţovatelka dle 

soudu neprokázala, ţe by docházelo v samotné výuce k přímým či nepřímým formám 

nátlaku na přijetí určité víry. Stát, svým rozhodnutím ponechat kříţe ve třídách, 

nepřekročil hranice pro uváţení vymezené Úmluvou, pokud jde o poţadavek 

náboţenské neutrality státu ani ohledně povinnosti respektovat právo rodičů zajišťovat 
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297
  Rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 16. května 1995 (Kruzifix, BVerfGE 93, 1). Bavorský 
parlament následně vydal novou vyhlášku zachovávající předchozí opatření, ovšem s doplněním o 
mechanismus, který by v případech nesouhlasu rodičů dětí s přítomností křížů ve škole, mohl přispět 
k dosažení kompromisního řešení. 



155 
 

výchovu svých dětí ve shodě s jejich vlastním náboţenským a filozofickým 

přesvědčením.
298

    

Uvedená judikatura ukazuje, jak citlivé je v evropském kontextu téma 

náboţenských symbolů ve veřejném prostoru. I proto se domnívám, ţe diferencované 

přístupy zaloţené na uváţení ze strany států jsou vhodnějším řešením neţ vyţadování 

jednotného chápání obsahu náboţenské neutrality státu.
299

 Evropské soudy by měly 

rozlišovat mezi pasivními symboly (ač samotný obsah tohoto spojení není zcela 

jednoznačný) a přímým aktivním tlakem na změnu přesvědčení a důsledně bránit 

svobodu náboţenského vyznání proti druhé z těchto skupin případů. Problematický 

prvek rozsudků lze spatřovat v absenci vymezení hranic volného uváţení. V současné 

situaci, kdy v některých zemích získávají na významu i politické moci radikální hlasy, 

ostře se vymezující proti přistěhovalcům a islámu, můţe být zavedení zákazu 

náboţenských symbolů, obhajované principem náboţenské neutrality státu, ve 

skutečnosti motivované netolerantními postoji. Právě v takových případech musí být 

věnována zvýšená pozornost soudu odůvodněním poskytnutým vládou daného státu.  

Michal Bobek v souvislosti s náboţenskými symboly dodává: „Argument 

materiální rovnosti při zkoumání sekularizace veřejného prostoru často odkrývá jádro 

požadavku většinové společnosti vůči novým náboženstvím. Ten se skrývá pod nátěrem 

formální rovnosti, v praxi se však nejedná o nic jiného než o požadavek asimilace nově 

příchozích ve veřejném prostoru. Na tomto požadavku nemusí být nic špatného, je ale 

vhodné si uvědomit, co je ve skutečnosti od menšin žádáno a nevydávat to za aplikaci 

principu rovnosti―.
300

 

Budoucí činnost ESD ve vztahu k zákazu diskriminace na základě náboţenského 

vyznání a víry se s velkou pravděpodobností otázce symbolů ve veřejném prostoru 

rovněţ nevyhne. Nutno samozřejmě podotknout, ţe alespoň dosud se tento zákaz 

v právu EU vztahuje jen na oblast zaměstnání a povolání. Poţadavek náboţenské 
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  Rozsudek ESLP (Velkého senátu) ze dne 18. března 2011, Lautsi v. Itálie, stížnost č. 30814/06, body 
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Zdeněk (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2007. s. 303-304. 
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neutrality pracovního prostředí či jednotného pracovního oděvu pro všechny 

zaměstnance však jistě můţe být posuzován z hlediska nepřímé diskriminace 

příslušníků náboţenských skupin. Tyto poţadavky nejsou navíc uplatňovány pouze na 

zaměstnance ve veřejné sféře, ale objevují se i u soukromých zaměstnavatelů. Právě 

v těchto druhých případech by měly soudy aplikovat přísný přezkum přiměřenosti 

zaváděných opatření. Nepřípustné by mělo být odvodnění zaměstnavatele zaloţené na 

negativním vnímání určitého náboţenského symbolu ze strany třetích osob, například 

stíţnostmi zákazníků v supermarketu. Nepřímá diskriminace naopak bude snadno 

obhajitelná, pokud půjde o opatření nezbytná vzhledem k bezpečnosti zaměstnanců. 

S napětím lze očekávat i případnou argumentaci ESD ve vztahu k povinnosti státních 

zaměstnanců zachovávat loajalitu k principu sekulárního státu, zvláště pokud jde o 

vymezení rozsahu prostoru pro uváţení států. 

 

4.4. Shrnutí 

 

Poměrně obsáhlý přehled judikatury podaný v této kapitole měl za cíl osvětlit 

způsob uvaţování, který ESD pouţívá v otázkách spojených se zásadou rovného 

zacházení a zákazem diskriminace. Byť šlo pochopitelně o pouhý zlomek případů 

vztahujících se k danému tématu, navíc omezen alespoň v rámci poslední kapitoly na 

problematiku pouhých tří diskriminačních důvodů, myslím, ţe můţe napomoci 

identifikovat některé z hlavních výzev při utváření a aplikaci antidiskriminačního práva. 

Jiţ v počáteční teoretické části práce bylo uvedeno, ţe jeden z podstatných prvků 

ovlivňujících účinnost právní regulace v boji se znevýhodněními spočívá v samotné 

povaze srovnávání. Segregace na trhu práce či rostoucí proces specializace v ekonomice 

a související převádění některých činností na samostatné externí subjekty, můţe značně 

ztíţit odstranění nerovností. To potvrzuje i uplatnění konceptu stejného zdroje 

v případech Lawrence a Allonby. Také prokazování nepřímé diskriminace skrze 

statistickou analýzu selhává tam, kde získání dostatečně vypovídajících údajů 

znemoţňuje malý počet zaměstnanců či krátká doba od zavedení opatření do praxe. 

Nové antidiskriminační směrnice, které byly přijaty po roce 2000, proto obsahují 

modernizované definice diskriminace rozšiřující prostor pro hypotetickou komparaci. U 

nepřímé diskriminace by soud mohl vycházet z důkladného rozboru přijímaného 
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opatření a posouzení jeho potenciálního dopadu na vymezené skupiny osob. 

Hypotetická komparace našla dosud nejširší uplatnění při eliminaci znevýhodnění 

těhotných ţen na trhu práce, kde by lpění na nutnosti porovnávání dvou osob, váţně 

ohrozilo samotný smysl pracovněprávní ochrany této skupiny zaměstnankyň. Nebezpečí 

spojené s aplikací rigidního přístupu, bez přihlédnutí k odlišnosti situací srovnávaných 

osob, pak reprezentuje judikatura k přesčasové práci zaměstnanců na částečný úvazek. 

Druhá zásadní výzva stojící před soudními orgány EU i členských států spočívá 

v posuzování výjimek ze zákazu diskriminace. Sloţitost testu přiměřenosti a nezbytnosti 

demonstrují případy ohledně zákazu diskriminace na základě věku, které s ohledem na 

jeho specifickou povahu budou v nejbliţší době v činnosti ESD pravděpodobně 

dominovat. Judikatura ESD, a to nejen ohledně rozlišování na základě věku, ale také i 

při přezkumu odůvodnění nepřímé diskriminace, volí benevolentnější přístup, pokud jde 

o opatření ospravedlněná cíli sociální politiky státu. Přesto se ukazuje, ţe stanovení 

obecných věkových hranic bez doplnění o systém výjimek, zmírňujících tvrdost dopadu 

takového ustanovení ve specifických situacích, neobstojí. Stejnou tendenci lze spatřovat 

i v otázkách pozitivních akcí, kde byla automatická a bezpodmínečná aplikace shledána 

při přezkumu ESD neslučitelnou s právem EU. Zcela restriktivně pak musí být 

vykládány výjimky motivované ochranou zaměstnankyň v těhotenství a raném 

mateřství.  

Poslední bod, který bych vyzdvihl v tomto shrnutí, jsou situace střetu hodnot. Při 

konfliktu zásady rovného zacházení a principů volného trhu, zejména kontraktuální 

svobody, se projevují rozdílné názory na samotný obsah rovnosti. Zastánci volného trhu 

upozorňují, ţe například příliš ambiciózní antidiskriminační legislativa ohledně rovné 

odměny, zhorší postavení osob, které má chránit, protoţe v důsledku zvýšení nákladů na 

mzdy vzroste jejich nezaměstnanost. Nelze však popřít, ţe racionální ekonomické 

uvaţování zaměstnavatelů můţe způsobovat systematické vyčleňování některých skupin 

osob z pracovního trhu. To lze nejlépe ilustrovat na situaci těhotných ţen a zaměstnanců 

s rodinnými povinnostmi. I předsudky třetích osob (zákazníků) mohou mít pro 

zaměstnavatele ekonomické důsledky, ty by však měly být při obhajobě 

diskriminačních opatření shledány jako irelevantní. U případů nepřímé diskriminace 

určitý prostor pro ospravedlnění ekonomickými důvody zůstává ponechán, ESD by však 

měl k těmto důvodům na straně zaměstnavatele přistupovat obezřetně. 
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Velmi citlivou oblast střetu hodnot mezi svobodou náboţenství a genderovou 

rovností ilustruje podkapitola věnovaná náboţenským symbolům ve veřejném prostoru. 

Tento střet by však neměl být řešen jen na základě obecných předpokladů vnějšího 

pozorovatele, ale jeho pochopení vyţaduje i zahrnutí pohledu samotných aktérů, tedy ve 

zmiňovaných případech Sahin a Dahlab, muslimských ţen.                    

 

Závěr 

 

Antidiskriminační právo EU prošlo za uplynulých 50 let poměrně dynamickým 

vývojem. Na jeho počátku stálo zakotvení zásady stejné odměny za práci stejné 

hodnoty, která měla slouţit jako nástroj ekonomické integrace eliminující jedno 

z moţných ohroţení fungování vnitřního trhu. Muselo uplynout poměrně dlouhé 

období, neţ se EU naplno přihlásila k prosazování rovnosti jako důleţitého sociálního 

cíle. Za zlomový bod lze povaţovat přijetí směrnice o rovném zacházení pro muţe a 

ţeny v roce 1976, na níţ navázala bohatá judikatura ESD, která napomohla 

k postupnému pronikání materiálního pojetí rovnosti do práva EU. Významnou roli při 

něm sehrálo zformulování konceptu nepřímé diskriminace, jenţ překračuje tradiční 

chápání zákazu diskriminace v mezinárodních smlouvách nebo ústavních dokumentech.  

Pochopitelně, ţe uvedený proces nebyl ušetřen názorových střetů a cesta vpřed 

byla často výsledkem obtíţně hledaného kompromisu. Také linie rozhodovací činnosti 

ESD neprobíhala vţdy jen jedním směrem a často se v ní projevila i různorodost postojů 

k rovnosti v rámci samotného soudu. Přesto nelze popřít jednoznačný přesun zájmu 

unijních institucí od formální rovnosti k podpoře dosaţení skutečné rovnosti příleţitostí 

pro muţe i ţeny. Tento nový přístup navíc ovlivňuje i další evropské organizace 

zaměřené na ochranu lidských práv. Jak rozsudky ESLP, byť zatím jen v omezené míře, 

tak především interpretační činnost EVSP, odkazují na antidiskriminační právo EU. Po 

včlenění dalších pěti diskriminačních důvodů do textu Amsterodamské smlouvy a 

následně i sekundárního práva, lze bez nadsázky hovořit o EU jako o hnací síle boje se 

sociálními nerovnostmi a diskriminací. Nejvíce se to projevuje právě v pracovním 

prostředí, které je alespoň dosud jedinou oblastí pokrytou všemi diskriminačními 

důvody.  
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Nelze však od samotného práva očekávat více neţ je schopno splnit. Systém 

zaloţený na individuálních stíţnostech obětí diskriminace sám o sobě rovnost 

příleţitostí nezajistí. Musí být doplněn aktivní sociální politikou, která vyhledává 

samotné příčiny znevýhodnění a způsoby, jak jim čelit. Zde nastupuje primární 

odpovědnost členských států. Evropské právo se konceptem mainstreamingu zasazuje o 

začlenění diskriminační problematiky do všech rozhodovacích procesů i do přípravy 

plánů a strategií. Tím však vytváří pouze příleţitost, jejíţ vyuţití leţí v rukou 

samotných států. Ty musí zaměřit pozornost na svou vlastní specifickou situaci a 

přizpůsobit jednotlivé nástroje konkrétním potřebám znevýhodněných skupin osob. 

Česká republika má, i díky svému historickému pozadí, v tomto ohledu stále řadu 

nedostatků. Diskriminace v českém prostředí není zdaleka jen okrajovým jevem, kromě 

často zmiňované situace romské komunity, představuje velmi závaţný problém také 

diskriminace na základě věku nebo dosud nedostatečná podpora slaďování pracovního a 

rodinného ţivota. Slabinou zůstává i obtíţná vynutitelnost ochrany práva na rovné 

zacházení před českými soudy. Proto by převzetí antidiskriminačního práva EU 

s důrazem na materiální rovnost, mělo být chápáno jako moţnost, jak zintenzivnit své 

úsilí v oblasti rovného zacházení.  

Budoucím výzvám však čelí i samotná EU. Nové diskriminační důvody otevírají 

řadu sloţitých otázek a na unijních institucích bude leţet hlavní tíha při hledání jejich 

řešení, přičemţ důleţitou roli bude v tomto úkolu sehrávat i interpretační činnost ESD. 

Ochrana před diskriminací z důvodu věku, náboţenského vyznání, zdravotního 

postiţení a sexuální orientace by měla být v dohledné době rozšířena i na další oblasti 

za hranice pracovního prostředí. Nelze pominout ani vnější tlaky ekonomické krize, 

demografických změn či volání po předefinování role státu v sociální oblasti, které 

mohou prosazování rovnosti příleţitostí ovlivnit. Právo EU však jiţ přiznalo rovnosti 

statut základní hodnoty a tento její prioritní význam by neměl být ani v obtíţné době, 

která Evropu očekává, zpochybněn.  

 

 



 
 

Seznam pouţitých zkratek: 

 

AG Generální advokát  

EHS  Evropské hospodářské společenství 

EP Evropský parlament 

ES Evropské společenství 

ESD Soudní dvůr Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

EU Evropská unie  

EÚLP Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách 

EVSP Evropský výbor sociálních práv 

GM Gender mainstreaming 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OSN Organizace spojených národů 

OSŘ Občanský soudní řád 

Sb. Sbírka zákonů České republiky 

Smlouva EHS Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského společenství 

SES Smlouva o zaloţení Evropského společenství 

SEU Smlouva o Evropské Unii 

SFEU Smlouva o fungování Evropské unie 

ÚS Ústavní soud České republiky 
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I-a) Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v neupravené formě v členských 

státech EU, údaje za rok 2009 (zdroj: Eurostat).  

 

 

 

(2) předběţná data; (3) údaje z roku 2007; (4) údaje z roku 2008  

Graf uvádí výši rozdílu mezi hrubým hodinovým příjmem muţů a ţen, zobrazený v % 

z hrubého příjmu muţů. 

 

 

I-b) Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v neupravené formě v jednotlivých 

věkových skupinách, údaje za rok 2006 (zdroj: Eurostat). 

 

 < 30 let 30-39 let 40-49 let > 50 let 

EU-27  3.1% 17.5% 23.8% 21.8% 

 

 

 

 



 
 

 

I-c) Rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v neupravené formě podle 

dosaženého vzdělání, údaje za rok 2006 (zdroj: Eurostat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Lower education: primární a sekundární vzdělání 

(2) Higher education: terciární vzdělání   
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II-a) Podíl mužů a žen pracujících na částečný úvazek v jednotlivých evropských 

státech, údaje z roku 2008 (zdroj: Eurostat).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II-b) Podíl pracovníků zaměstnaných na pracovní poměr na dobu určitou, údaje 

z roku 2008 (zdroj: Eurostat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha III. 
 

 

III-a) Vývoj míry zaměstnanosti (%) mužů, žen a starších zaměstnanců mezi roky 

1998 a 2008 v členských státech EU (zdroj: Eurostat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

III-b) Míra zaměstnanosti (%) u jednotlivých věkových skupin v evropských 

státech, údaje z roku 2008 (zdroj: Eurostat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

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 moţnost svobodně se rozhodovat o svém pracovním uplatnění, které má 

zásadní význam při seberealizaci kaţdého 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 moţnostech, 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 příleţitostí a 

rovnosti výsledků. Ve zbylé části kapitoly jsou popsány základní formy diskriminace 

obsaţené v právu EU: diskriminace přímá a nepřímá.  

Druhá kapitola nabízí širší pohled na evropské souvislosti zákazu diskriminace, 

kdyţ 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 muţe a ţeny. Aţ po přijetí Amsterodamské smlouvy v roce 1997 došlo 

k rozšíření počtu diskriminačních důvodů z jednoho na současných šest. Navazující část 

přibliţuje 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 náboţenského vyznání. Hlavním přínosem této části je seznámení 

s rozsáhlou judikaturou ESD a v případě náboţenského vyznání i s rozhodnutími ESLP. 

Zároveň se snaţím identifikovat hlavní obtíţe, 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 slouţit jako nástroj k dosaţení lepšího fungování 

vnitřního trhu. Postupně získává rovnost mezi muţi a ţenami postavení významného 

sociálního cíle a v současnosti je povaţována za základní hodnotu, na níţ 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 příleţitostí 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 příleţitostí 

v reálném ţivotě. 
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Equal treatment and prohibition of discrimination 

 

Abstract 

 

My diploma thesis deals with the topic of equal treatment and non 

discrimination in employment relations, which form one of the areas where the impacts 

of discrimination can be perceived most intensely, as such behaviour denies the freedom 

of making decisions about one’s profession, which is highly important for the self-

fulfilment of each individual. Within the context of the Czech Republic, the urgency of 

the topic of the thesis is given by the need to adopt new principles and tools brought by 

the transposition of the EU anti-discrimination legislation into the Czech legal system. 

Sufficient public awareness of its contents and possibilities it brings is a prerequisite for 

effective application of the new legislation. For that reason, the purpose of my thesis is 

primarily to outline gradual shifts in the understanding of the principle of equal 

treatment in the European area and to describe the development of the EU anti-

discrimination legislation. The thesis should also present plentiful judgments of the 

Court of Justice of the European Union (CJEU) interpreting the meaning of individual 

provisions of both primary and secondary EU legislation.  

The first chapter defines the terms of equality and discrimination and 

distinguishes two main approaches to equality: formal equality and substantive equality. 

I also focus on the contents of related notions of equality of opportunities and equality 

of outcome. The remaining part of the chapter describes the basic forms of 

discrimination contained in the EU legislation: direct and indirect discrimination.  

The second chapter offers a broader perspective on the European context of non 

discrimination, when it introduces relevant documents adopted by the Council of 

Europe and judgments of the European Court of Human Rights in this area.  

The third chapter deals with the EU anti-discrimination legislation itself. The 

rudiments of the adopted legislation can be found in the provisions of the primary law, 

which had given powers to Union bodies only in relation to the protection of the 

principle of equal treatment of men and women for a long time. Only after the adoption 

of the Treaty of Amsterdam in 1997, the number of bases of discrimination has grown 



 
 

from one to the present six. The next part explains individual directives regulating the 

principle of equal treatment and non discrimination in the working environment. The 

subchapters deal with legal remedies protecting against discrimination and the concept 

of positive measures. 

The last chapter analyses the issue of three selected bases of discrimination: sex, 

age and religion. The main contribution of this part is that it introduces the extensive 

judgments of CJEU, and judgments of ECHR in the case of religion. At the same time, I 

try to identify the main difficulties encountered by the judicial institutions in applying 

individual provisions of the anti-discrimination law. 

The diploma thesis shows how the approach to the principle of equal treatment 

has changed in the EU legislation. At the beginning, the principle of equal remuneration 

for work of the same value, which was to serve as a tool to achieve better operation of 

the internal market, was anchored. The equality between men and women has gradually 

acquired a position of an important social target and is now considered the basic value, 

which EU has been built on. The list of CJEU judgments documents the gradual 

penetration of the substantive equality elements into the EU law. It is the activity of 

CJEU itself, which highly contributes to the establishment of the unique Union concept 

of equal opportunities in the relevant area of employment and occupation. However, the 

text shows also the key role of individual member states, their authorities and judicial 

institutions in guaranteeing the actual equality of opportunities in real life. 
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