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Úvod

Zabezpečiť  rovné  postavenie  jednotlivcov  v  spoločnosti  predstavuje  jeden 

z najvznešenejších ľudských ideálov.  Vychádza sa z toho, že rovnaké zaobchádzanie 

a  s  tým súvisiaci  rešpekt  k  medziskupinovým odlišnostiam a  diverzite  by mal  byť 

základným stavebným kameňom každej modernej spoločnosti. Je však možné docieliť 

úplnú rovnosť v spoločnosti? A čo vlastne rovnosť znamená?  Zaobchádzať s každým 

rovnakým spôsobom alebo zohľadniť odlišné štartovacie pozície? 

V  súčasnosti  sme  svedkami  toho,  že  počiatočná  značná  otvorenosť  voči 

multikulturalizmu súvisiaca s  pretrvávajúcim procesom globalizácie  je nahradzovaná 

opatrnejším prístupom voči rozdielnym menšinovým skupinám, častokrát vyusťujúcich 

v  xenofóbnych  tendenciách  a  etnickej  neznášanlivosti.   V dôsledku  toho  sú  určité 

skupiny  vystavené  vyššej  miere  rizika  znevýhodnenia  čeliac  nezriedka  sociálnej, 

politickej i ekonomickej segregácii v spoločnosti.  Dá sa poukázať na to, že práve títo 

príslušníci  daných  skupín,  stigmatizovaní  väčšinovou  populácou,  sú  vystavení 

nerovnému  zaobchádzaniu  a  diskriminácie  nie  na  základe  jednej  dominantnej 

charakteristiky, ale predovšetkým v dôsledku kombinácie rôznych sociálno-kultúrnych, 

etnických,  triednych   a iných ekonomických faktorov, ktoré spôsobujú ich vyčlenenie 

zo spoločnosti. 

Cieľom  tejto práce  je  osvetliť  otázku  rovnakého  zaobchádzania  a  zákazu 

diskriminácie  cez  pomerne  nový  a  doposiaľ  v  českej  a  stredoeurópskej  literatúre 

zriedkavejšie  diskutovaný  koncept  viacnásobnej  diskriminácie.   Snažím  sa  popri 

nedostatkoch  tohto  konceptu  poukázať  na  možnú  cestu,  po  ktorej  vývoj 

antidiskriminačného práva  môže  v  nasledujúcich  rokoch  napredovať.   K objasneniu 

konceptu  viacnásobnej  diskriminácie  nepristupujem len  z  teoretického  hľadiska,  ale 

uvádzam jednak výsledky prieskumov ako možných zdrojov inšpirácie pre legislatívnu 

činnosť, ako aj pre znázornenie príkladov viacnásobnej diskriminácie, kauzy európskej 

judikatúry.

Pri  spracovaní  svojej  diplomovej práce  som  predovšetkým  čerpala 

zo  zahraničných  monografických  publikácií,  odborných  štúdií  a  článkov, 

z medzinárodných i vnútroštátnych prameňov práva a judikatúry.  Z dôvodu, že existuje 
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pomerne  malé  množstvo  monografických  publikacií  priamo  venovaných  konceptu 

viacnásobnej diskriminácie, moja práca sa opiera hlavne o anglické a americké odborné 

články a štúdie, kde sa, v porovnaní so strednou Európou a v rámci nej i  s Českou 

republikou, tomuto novému prístupu venuje jednoznačne väčšia pozornosť. 

V  prvej  kapitole  svojej  práce sa  zameriavam  na  antidiskriminačné  právo 

v  obecnej  rovine,  vymedzujem  pramene  antidiskriminačného  práva,  jednotlivé 

diskriminačné  dôvody  a  popisujem  koncept  viacnásobnej  diskriminácie,  obecne. 

V druhej časti sa venujem vývoju teórie viacnásobnosti, z ktorej koncept viacnásobnej 

diskriminácie vychádza, vzťahu Európskej únie ku konceptu viacnásobnej diskriminácie 

a uvádzam konkrétne kauzy Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské 

práva v súvislosti s koncepciou viacnásobnej diskriminácie.

Tretia  kapitola  sa  týka  prístupu  členských  štátov  Európskej  únie 

k antidiskriminačnej právnej úprave.  Po uvedení obecnej charakteristiky implementácie 

antidiskriminačných smerníc Európskej únie do vnútroštátneho práva členských štátov 

pristupujem k úprave antidiskriminačného práva v Českej republike, kde podľa mojej 

mienky táto oblasť práva naďalej nezohráva takú významnú úlohu.  V štvrtej kapitole 

zhrniem obecné výhody a nevýhody konceptu viacnásobnej diskriminácie. 

Posledná kapitola sa týka možných riešení v budúcnosti.  Načrtnem niekoľko 

inštitútov  a  koncepcií,  ktoré  nielenže  sú  v  súlade  s  koncepciou  viacnásobnej 

diskriminácie,  ale dokonca umožňujú jej  zviditeľnenie a rozšírenie.   V závere mojej 

práce  poukazujem na  nutnosť  zvýšiť  obecnú  informovanosť  o  problematike  zákazu 

diskriminácie, princípu rovnosti a potrebu zamerať sa na osvetu a vzdelávanie ohľadne 

viacnásobnej diskriminácie, pretože sa jedná o nezanedbateľnú oblasť práva významnú 

pre širokú verejnosť, teda každého z nás.
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1  Antidiskriminačné právo

Princíp  rovnosti  a  zákaz  diskriminácie  majú  svoje  korene  v  oblasti  ochrany 

ľudských práv.1  Samotná hranica a  vzájomný vzťah medzi  týmito princípmi nie  sú 

jasne vymedzené.  Kým zákaz diskriminácie je súhrnom negatívnych pojmov spojených 

so  zákazmi,  ktorých  sa  jednotlivec  má  vyvarovať  a  používaný  predovšetkým 

v európskej úprave, princíp rovnosti je anglickým konceptom odzrkadlujúcim pozitívny 

stav,  ktoré  sa  má  dosiahnuť  zákazom  diskriminácie.2  Prirodzene  právne  poňatie 

ochrany  ľudských  práv  garantuje  práva  jednotlivca  bez  pričinenia  a  samotnej  vôle 

štátu3,  kde  podstatou  rovnosti  zostáva  dôstojnosť  človeka.   Totiž  práve  ľudská 

dôstojnosť  je  vlastná  každému jednotlivcovi  bez  ohľadu  na  spoločenské  postavenie 

a individuálne schopnosti jednotlivca.  Rovnosť v ochrane ľudských práv však musí 

vychádzať z rešpektovania osobnej autonómie indivídua.  Slobodná voľba jednotlivca je 

základným stavebným kameňom k sebarealizácii a osobného vývoja každého človeka. 

Z toho vyplýva,  že dôstojnosť človeka a  jeho osobná sloboda predstavujú základné 

piliere ochrany pred diskrimináciou. 

V historickej  súvislosti  prvotné  snahy o  ochranu ľudských práv  nachádzame 

v 20. storočí, po rozpoznaní napáchaných krutostí vo svetových vojnách.  Po roku 1918 

a po založení Spoločnosti národov (SN) vznikol systém zaisťujúci ochranu rasových, 

náboženských  a  jazykových  práv.4  Po  jeho  formálnom rozpustení  sa  niektoré  jeho 

štruktúry  transformovali  do  novo  založenej  Organizácie  spojených  národov  (OSN), 

ktorá nadväzovala na činnosť SN a priniesla výraznejšiu zmenu v prístupe k ochrane 

1 Výklad  je  založený  na  kapitole  Ochrana  rovnosti  v  souvislostech  antidiskriminačního  zákona 
v BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 13 - 36.

2 SCHIEK D. From European Union non-discrimination law towards multidimensional equality law for 
Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 10.

3 Podľa  prirodzeno  -  právneho  poňatia  ľudské  práva  existujú  nezávisle  na  vôli  štátu a  štát  má 
maximálne možnosť ich deklaratórnym aktom potvrdiť. V rozsudku Medzinárodného súdneho dvora 
South-West  Africa  Cases  z  roku  1966  je  to  vyjadrené  nasledujúcim  spôsobom:  „...[e]xistencia 
ľudských práv nezávisí na vôli štátu; […] štáty nie sú spôsobilé vytvárať ľudské práva zákonom alebo 
zmluvou;  […]  Ľudské práva existovali vždy v ľudskej bytosti. Existovali nezávisle na  štáte  […] “ 
Rozsudok MSD, South-West Africa Cases, 1966 ICJ Rep. 6. 

4 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., cit. 1, s. 18.
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ľudských  práv  tým,  že  namiesto  skupinového  poňatia  ochrany  menšín  sa  začala 

presadzovať  ochrana  základných práv  jednotlivcov.   Takýto  záväzok vznikol  jednak 

na úrovni samotnej OSN, ale i pre jednotlivé členské štáty.5  V tomto duchu vznikla 

Všeobecná  deklarácia  ľudských  práv  (1948)  ako  prvý  dokument  OSN  na  ochranu 

ľudských  práv  založený  na  prirodzene  právnom  charaktere  garantovaných  práv 

jednotlivca.   Síce  daný  jednotlivec  naďalej  zostal  vnímaný  ako  súčasť  určitej 

znevýhodnenej  skupiny,  nebolo  však  už  nutné,  aby  bola  daná  skupina  v  postavení 

menšiny.6  Po  roku  1948  sa  zásada  rovnosti  a  nediskriminácie  stala  súčasťou 

medzinárodných zmlúv a deklarácií a postupne nadobudla postavenie medzinárodného 

obyčajového  pravidla.7  Medzinárodné  zmluvy  na  ochranu  ľudských  práv  obsahujú 

ustanovenia  o  zákaze  diskriminácie,  i  keď  tieto  klauzule  majú  obvykle  relatívny 

charakter.8  Iné  postavenie  majú  dohovory  a  deklarácie,  ktoré  sa  vyznačujú 

komplexnejšou úpravou ochrany ľudských práv a zákazu diskriminácie.9  

Na  rozdiel  od  medzinárodnej  úpravy  ochrany  ľudských  práv  stojí  v pozadí 

počiatkov  európskej  antidiskriminačnej  úpravy  silný  ekonomický  motív,  teda  tržné 

poňatie zásady rovnosti a až sedemdesiate roky 20. storočia priniesli zameranie právnej 

úpravy výraznejšie  na sociálne aspekty.   Koncom 90-tych rokov sa už garantovanie 

rovnosti  pohlavia  stalo  jedným zo základných úloh  Európskeho spoločenstva  (ES)10 

s  tým,  že  konkrétne  záväzky  členských  štátov  vyplývajú  zo  smerníc  Európskeho 

parlamentu,  Rady  a  Európskej  komisie.   Okrem toho  došlo  k  rozšíreniu  predmetu 

úpravy  i  na  ďalšie  diskriminačné  dôvody  upravených  smernicami.   V  súčasnosti 

Európska únia (EÚ) venuje na boj proti diskriminácii skoro jednu štvrtinu z rozpočtu 

tzv. PROGRESS (Spoločnosť pre zamestnanosť a sociálnu solidaritu), ktorá bojuje proti 

rasizmu a xenofóbii a došlo taktiež ku zriadeniu Agentúry pre základné práva.11

5 Článok 55 a článok 56 Charty Organizácie spojených národov
6 V  prípade  diskriminácie  žien  nepôjde  o  menšinovú  skupinu,  ale  bez  pochybností  predstavuje 

znevýhodnenú skupinu.
7 Definíciu obyčajového pravidla nájdeme v článku 53 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve 

(1969).
8 Znamená  to,  že  nemajú  samostatné  postavenie  a  antidiskriminačná  klauzula  môže  byť  porušená 

len  v  prípade  porušenia  i  vecného  článku  zmluvy.  Príkladom  môže  byť  článok  2  odst.  1. 
Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach.

9 Príkladom môže  byť  Medzinárodný dohovor  o  odstránení  všetkých  foriem rasovej  diskriminácie 
a  Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

10  Článok 3 Amsterdamskej zmluvy
11 Lidská  práva.  Činnosti  Evropské  unie  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW 
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Významné  postavenie  v  rámci  Európy  patrí  dokumentu  z  roku  1950, 

Európskému dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP), ktorý 

zabezpečuje dodržiavanie najdôležitejších práv človeka na pôde Rady Európy.

Po  stručnom  úvodnom  slove  o  antidikriminačnom  práve  pristupujem 

k  problematike  vymedzenia  diskriminácie  cez  systematický  výpočet  prameňov 

antidiskriminačného  práva,  jednotlivé  diskriminačné  dôvody  až  k  obecnej 

charakteristike viacnásobnej diskriminácie.

1.1  Základné vymedzenie diskriminácie

V  najvšeobecnejšej  rovine  sa  diskriminácia  vymedzuje  ako  nespravodlivé 

a nerovné zaobchádzanie na základe určitých sociálnych kategórií.  Tieto charakteristiky 

sa označujú ako diskriminačné dôvody, ktoré vymedzujú rozsah antidiskriminačného 

práva tým, že stanovia, na základe akých znakov je zakázané diskriminovať. 

Opodstatnená je otázka, prečo vlastne ľudia diskrimininujú, t.j. aké sú príčiny 

nezákonného  rozlišovania.   Ľudia  tak  konajú  na  základe  určitých  stereotypov, 

predsudkov,  ktoré  majú  pôvod  v  strachu  a  ignorácii  odlišností,  rodinného zázemia, 

výchovy, získaného vzdelania a schopností.  Zakorenené predstavy predávané z jednej 

generácie na druhú dopadajú na úrodnú pôdu práve v oblasti antidiskriminačného práva 

v  podobe  posudzovania  osôb  a  skupín  odlišným  metrom.   Stereotypy  sú  súhrnom 

úsudkov a predpokladov voči  konkrétnej  skupine odrážajúce akési  očakávania,  kým 

predsudky  sú  názory  na  určitú  skupinu,  ale  spojené  s  negatívnym  významom.12 

Z toho vyplýva, že dôvodom diskriminácie „...nie sú objektívne príčiny, ale predsudky 

a predstavy o vybraných aspektoch a statusoch ľudí [...]”.13

Filozofický  základ  euroatlantickej  koncepcie  ochrany  výstižne  vyjadril 

generálny advokát M. P. Maduro14, podľa ktorého „[d]ôstojnosť a autonómia jednotlivca 

<http://www.europa.eu/pol/rights/index_cs.htm>
12 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 

verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania.  [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

13 SEKULOVÁ M., GYÁRFÁŠOVÁ O., cit. 12.
14 BOUČKOVÁ P.,  HAVELKOVÁ B.,  KOLDINSKÁ K.,  KÜHN Z.,KÜHNOVÁ E.,WHELANOVÁ 

M.,  Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 14 -15. 
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môže  byť  dotknutá  najzrejmejším  spôsobom  vtedy,  ak  sa  iná  osoba  na  takého 

jednotlivca  zameria  priamo  v  dôsledku  jeho  problematickej charakteristiky  […] 

Inými slovami,  jedná  sa  o  charakteristiky,  ktoré  by  nemali  hrať  žiadnu  úlohu 

pri  posúdení,  či  je  dôvod  s  niekým  zaobchádzať  menej  výhodne  alebo  nie.  [...] 

Záväzok k rešpektovaniu autonómie tiež znamená, že ľudia nesmú byť zbavení svojich 

možností voľby v oblasti, ktorá má zásadný význam pre ich život a to s ohľadom na ich  

príslušnosť k problematickej kategórii.[...]  Osoba, ktorá diskriminuje jednotlivca, ktorý 

patrí do problematickej kategórie, ho neoprávnene zbavuje hodnotných možností voľby 

[…], pretože dôležitý aspekt jeho života je vytváraný nie  jeho vlastnou voľbou, ale 

predpojatosťou niekoho iného.“

Napriek  tomu,  že s  pojmom  diskriminácia  sa  stretávame  skoro  každý  deň, 

dokonca  ho  v  bežnej  reči  používame,  prieskum Inštitútu  pre  verejné  otázky  (IVO) 

na  Slovensku  ukázal,  že  ľudia  často  nemajú  jasno  v  tom,  čo  presne  diskriminácia 

znamená.15  Pochopiteľne je opodstatnená otázka, či a ak áno, aký právny význam majú 

podobné sociologické prieskumy.  Prieskumy samy o sebe nepredstavujú pramene práva 

vo  formálnom  slova  zmysle,  avšak  nezanedbateľná  je  ich  úloha  v  šírení  osvety 

a  informovanosti  v  spoločnosti.   Okrem toho,  že výsledky prieskumov sú prístupné 

širokej  verejnosti,  majú ich k dispozícii  aj  mimovládne organizácie,  ktoré zohrávajú 

dôležitú úlohu v boji proti diskriminácii.  Tým, že sa zvýši spoločenský záujem o určitú 

oblasť vyvolajúc diskusie v spoločnosti, výsledky sociologických prieskumov nakoniec 

môžu  predstavovať  počiatočné  impulzy  pre  tvorbu  alebo  zmenu  právnych  noriem. 

Predovšetkým  v  oblasti  viacnásobnej  diskriminácie,  ktorá  stojí  v  centre  pozornosti 

mojej práce a ktorá má bez pochybností silnú sociologickú dimenziu, si myslím, že má 

svoje opodstatnenie aspoň stručne spomenuť výsledky podobných výskumov.16 

Výsledky  už  spomenutého  slovenského  prieskumu  pod  dohľadom  Inštitútu 

pre verejné otázky z roku 2008 môžu byť relevantné aj  v českom kontexte,  totiž aj  

predošlé výskumy, ktoré zmieňujú autorky Sekulová a Gyárfášová, konané na území 

oboch štátov, ukázali, že respondenti odpovedajú približne podobne v oboch uvedených 

15 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti  na  diskrimináciu,  rovnosť  a  rovné  zaobchádzania.  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný 
z WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

16 Príloha č. 1: Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva 2010
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štátoch  v  súvislosti  s  nerovným  zaobchádzaním.   Daný  prieskum,  založený 

na  skupinových  a  individuálnych  rozhovoroch  s  respondentami  z  rôznych  regiónov 

Slovenska17 a  pochopiteľne  ako  sociologický  výskum  pracuje  s  určitou  mierou 

zjednodušenia, poukázal na nasledujúce závery:

                                                   Tabuľka 1

Chápanie pojmu je nejasné, obyvatelia nevedia, akým významom majú pojem naplniť.

Diskriminácia  je  chápaná  ako  krivda,  zneužívanie;  spája  sa  s  akýmkoľvek  pocitom 
nespravodlivosti.

Vnímanie  skupín  ohrozených  diskrimináciou  je  hierarchické,  nie  všetkým skupinám 
a  jednotlivcom  je  priznaná  pozícia  znevýhodnenia  (stereotypy  a  predsudky  voči 
niektorým skupinám sú považované za legitímne).

Nedostatočná  úroveň  vedomostí  o  ľudských  právach  a  nediskriminácii  vedie 
ku nesprávnemu chápaniu rovnosti,  ktorá je  vnímaná ako rovnakosť,  'rovnaký meter 
pre úplne všetkých'.

Diskriminácia  je  vnímaná  kontextuálne,  nie  systémovo;  napríklad  tendencia 
legitimizovať diskriminačné správanie zamestnávateľov a iných subjektov.

Diskriminácia je niekedy vnímaná ako 'umelý problém' implementovaný zvonka, hlavne 
z EÚ.

                                                                               Zdroj: Gyárfášová – Sekulová, 2008

Z tabuľky vyplýva, že v mnohých prípadoch je chápanie diskriminácie veľmi 

rôznorodé  a  nepresné,  prevládajú  vžité  a  zakorenené  stereotypy  ľudí  voči  určitým 

skupinám  a  chápanie  diskriminácie  je  založené  na  kontextuálnom  a  nie 

na principiálnom základe.

Vodítko k vymedzeniu diskriminácie a  nerovného zaobchádzania nám ponúka 

definovanie  'rovnosti'  v  spoločnosti.   Zásada  rovnosti  a  zákaz  diskriminácie  totiž 

popisujú tú istú skutočnosť, len z rozdielneho uhlu pohľadu.18  Kameňom úrazu v tejto 

oblasti  zostáva,  že  si  pod  pojmom  rovnosť  každý  z  nás  predstaví  niečo  iné. 

Niekomu sa  bude zdať,  že  rovným zaobchádzaním je  úplne  rovnaké zaobchádzanie 

17 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia,  Pohľady 
verejnosti  na  diskrimináciu,  rovnosť  a  rovné  zaobchádzania.  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný 
z WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

18 SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 34.
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s každým, iný sa bude domnievať, že tomu tak nie je v každom prípade.  Je možné 

nahradiť  pojem  rovnosť  s  pojmom  'rovnaký',  tj.  znamená  automaticky  odlišnosť 

nerovnosť?  Autor Young tvrdí, že odlišné skupiny sú v niektorých ohľadoch podobné 

a potenciálne zdielajú atribúty,  skúsenosti a ciele.19  Právo na rovnosť a tým pádom 

i  samotné  vymedzenie  pojmu  rovnosť  predstavuje  akýsi  najvyšší  ideál,  čo  je  alfou 

a omegou v oblasti antidiskriminačného práva.  Autor Michal Bobek vníma rovnosť ako 

„...typicky výkladovú hodnotu, ktorá predtým, než je vážená a  bilancovaná proti iným 

hodnotám, musí  byť  najskôr  vykladaná a  nadobudnúť tvaru“20.   Z toho vyplýva,  že 

rovnosť existuje vo vzťahu k iným hodnotám.  Rozlišujeme tri koncepcie rovnosti, ktoré 

odzrkadľujú odlišný pohľad a vnímanie (ne)rovnosti v spoločnosti. 

Najzákladnejšie a najjednoznačnejšie poňatie rovnosti vychádza z aristotelskej 

zásady, že s podobnými prípadmi sa má  zaobchádzať podobne a  s odlišnými odlišne. 

Rovnosť  zaobchádzania  znamená,  že  určujúcim hľadiskom je  totožnosť,  podobnosť 

alebo odlišnosť prípadu.  Formálna rovnosť neskúma rozdiely v pozadí jednotlivcov, 

nesnaží  sa  zohľadňovať  rozdielne  východzie  body;  každého  jednotlivca  posudzuje 

na  základe  rovnakých  podmienok  vychádzajúc  z  presvedčenia,  že  spravodlivosť  si 

vyžaduje konzistentné zaobchádzanie.21  Tento koncept však nezodpovedá v každom 

prípade realite: matka, ktorá má dieťa zdravotne postihnuté a druhé zdravé, s tým prvým 

nemôže  zaobchádzať  úplne  rovnako  ako  so  zdravým,  pretože  by  tým  svoje  dieťa 

vystavilo nebezpečenstvu.  V takomto prípade bude nutné rozlišovať prípady, ktoré sa 

síce javia byť podobné, ale fakticky nie sú.  Ďalším príkladom môže byť obecná úprava 

zákazu vstupu psov do parku.  Pochopiteľne bude mať tento zákaz výrazne väčší dopad 

na osoby nevidiace, odkázané na asistenčné psy.  

Ako sa už aj na prvý pohľad javí, tento koncept rovnosti má svoje nedostatky 

a to v štyroch rovinách22: po prvé, nie každé rozlišovanie je zakázané, t.j. je legitimné 

pre určité účely vymedziť skupiny s odlišnými znakmi; po druhé, nerozlišuje rozdiel 

v  rovnako  dobrom  alebo  v  rovnako  zlom  zaobchádzaní.   Odstrašujúcim  prípadom 

19 YOUNG I.M., Justice and the Politics of Difference, s. 171.
20 BOBEK M., BOUČKOVÁ P., KÜHN Z., Rovnost a diskriminace, s. 6.
21 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 7.
22 FREDMAN S., cit. 21.
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v tomto smere je tzv. levelling down23, keď namiesto toho, aby sa určité výhody rozšírili 

aj na iné skupiny a došlo k vyrovnaniu situácie, sa radšej daná výhoda zruší pre všetky 

skupiny.  Napríklad v americkom meste existovali vyhradené bazény pre bielych a keď 

mesto malo otvoriť bazény aj pre čiernych, tak radšej zatvorili všetky bazény, tým sa 

z  pohľadu  formálnej  rovnosti  nejednalo  o  prípad  diskriminácie.   Po  tretie,  je  to 

nevýhoda spojená  s  nutnosťou komparátora,  s  potrebou stanoviť  osobu s  opačnými 

vlastnosťami, ale v podobnej situácii.  Metóda komparátora vyžaduje poukázať na to, že 

osoba, ktorá sa cíti byť diskriminovaná, musí dokázať, že sa s ňou zaobchádzalo 'menej 

priaznivo' ako s inou osobou, ktorá nie je príslušníkom danej skupiny.  Vzniká však 

otázka, komu má byť rovný sťažovateľ?  Komparátor je v skutočnosti akýsi univerzálny 

jednotlivec,  ktorý  v  sebe  zahŕňa  znaky  bieleho  muža,  heterosexuála,  kresťana 

a  bez zdravotného postihnutia.   V literatúre sa to  označuje ako tzv.  mužská norma, 

v  súvislosti  s  ktorou autorka  Cathrine  MacKinnon dodáva,  že  ženy sú  pod vlajkou 

rovnosti merané podľa toho, nakoľko zodpovedajú mužom.24  V neposlednom rade je to 

problém,  že  formálna  rovnosť  vychádza  z  pojmu  rovnosti  a  nerovnosti  neberie 

do úvahy, t.j. fakticky ich ignoruje. 

Formálna  rovnosť  sa  najčastejšie  vyskytuje  v  oblasti  procesného  práva,  kde 

podmienky vedenia súdneho konania sú stanovené pre každého účastníka rovnakým 

spôsobom.25  Formálna  rovnosť  by  podľa  Burriho  a  Prechala  mala  predstavovať 

'absolútne minimum' v oblasti antidiskriminačného práva.26  Na rozdiel od formálnej 

rovnosti  materiálna  rovnosť  okrem  princípu  rovného  zaobchádzania  zohľadňuje  aj 

reálny dopad opatrenia  na  jednotlivca.   „Požiadavka  rovnosti  nie  je,  ako  v  prípade 

rovnosti  formálnej,  vnímaná  ako  abstraktná  kategória  spravodlivosti,  ale  ako 

kontextuálny pojem, ktorý berie ohľad na skutočnú situáciu jednotlivca, jeho pozadie, 

vzdelanie, schopnosti, možnosti a predovšetkým skutočný dopad, ktorý na prvý pohľad 

abstraktné a nestranné pravidlo môže mať.“27  

Rovnosť  výsledkov prekračuje  hranicu  konzistentného  zaobchádzania 

23 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 7.
24 MACKINNON C. A., Feminism Unmodified, s. 34.
25 BOBEK M., BOUČKOVÁ P., KÜHN Z., Rovnost a diskriminace, s. 17.
26 BURRI S. a PRECHAL S., Comparative approaches to gender equality and non-discrimination within 

Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 215.
27 BOBEK M., BOUČKOVÁ P., KÜHN Z., cit. 25.
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a požaduje splnenie požiadavky rovného výsledku.  Vychádza z predpokladu, že určité 

opatrenia,  i  keď prijímané plošne,  t.j.  postihujúce všetky osoby  rovnako, môžu mať 

väčší  a  menej  priaznivý dopad na určité  skupiny obyvateľov.   Napríklad stanovenie 

hornej  vekovej  hranice vo výške 28 rokov pre vstup do štátnych služieb bude mať, 

vzhľadom ku skutočnosti, že väčšina žien sa po 25 roku musí starať o deti, jednoznačne 

väčší dopad na ženy.28  Oba prístupy sledujú odlišný cieľ: kým formálna rovnosť sa 

snaží  o  dosiahnutie  procesnej  spravodlivosti,  tak  rovnosť  výsledkov  o  dosiahnutie 

spravodlivejšieho rozdelenia  výsledkov.29  Tento  koncept  je  možné vnímať  v  dvoch 

smeroch: jednak vo vzťahu ku konkrétnému jednotlivcovi zaručí zmenu po odhalení 

diskriminácie,  ale  nezaručuje  automatickú  zmenu  pre  ďaších  jednotlivcov  danej 

diskriminovanej skupiny.  Na druhej strane vo vzťahu k určitej diskriminovanej skupine 

(menšine) sa vyznačuje garantovaním výsledného efektu, príkladom ktorého môže byť 

určenie  kvót  k  zabezpečeniu  rovného  zastúpenia  mužov  a  žien  alebo  určitej  rasy. 

Problematickým a nejednoznačným však zostáva celkový efekt konceptu v okamžiku, 

keď sa rovnosť výsledku má dosiahnuť pomocou otvorených zvýhodňujúcich opatrení; 

tým, že sa zaručí výsledok bez pričinenia subjektov, môže to mať na záver negatívny 

dopad na spoločnosť v podobe nedostatočnej kvalifikácie alebo celkovej neefektívnosti. 

Rovnosť  príležitostí  je  akýmsi  špeciálnym  prípadom  materiálnej  rovnosti 

a  strednou cestou  medzi  rovnosťou  zaobchádzania  a  výsledkov.   Vychádza  totiž 

z poznania, že faktickej rovnosti  nie je možné dosiahnuť bez zohľadnenia odlišných 

východiskových  podmienok.   Cieľom je,  po  analyzovaní  odlišnej  situácie,  zmierniť 

existujúce rozdiely, poskytnúť rovnaké príležitosti postavením jednotlivcov na rovnakú 

štartovaciu pozíciu, ale negarantovať automatický výsledok.  V skutočnosti nie je však 

také  jednoduché  zaručiť  rovnaké  príležitosti.  Pán  Williams  rozlišuje  procedurálne 

a  materiálne  prekážky  pre  odstránenie  nerovností  a  poukazuje  na  skutočnosť, 

že odstránenie procedurálnych bariér automaticky nezaručí využitie možností vo väčšej 

miere.30  Lyndon  Johnson  v  tomto  smere  uviedol,  že  „...nestačí  otvoriť  dvere 

príležitostiam.   Všetci  naši  občania  musia  byť  schopní  týmito  dverami  prejsť“31. 
28 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 11.
29 FREDMAN S., cit. 28.
30 WILLIAMS B., The Idea of Equality, s. 110.
31 JOHNON L. B., Reč na Howardovej univerzite dňa 4. 6. 1965. In FREDMAN S., Antidiskriminační 

právo, s. 14.
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V  materiálnom  zmysle  rovnosť  príležitostí  predpokladá  činnosť  zo  strany  vlády 

a verejnej moci formou pozitívnych opatrení32, pri ktorých sa využívajú rekvalifikáčné 

tréningy,  kurzy  na  zdokonaľovanie,  rozširujú  prístup  ku  vzdelaniu,  ale  nezaručujú 

automatické prijatie alebo postup. 

V  súčasnosti  je  tento  prístup  značne  obľúbený  a  využívaný. 

Európska  antidiskriminačná  legislatíva  je  založená  na  vyrovnávaní  šancí,  t.j.  zásade 

príležitostí.   Tá  je  súčasťou základných ustanovujúcich  zmlúv ES ako aj  Európskej 

stratégie  zamestnanosti  a  Európskej  rámcovej  stratégie  nediskriminácie  a  rovnakých 

príležitostí pre všetkých.33  Dôvody k tomu vedúce sú rôznorodé: jednak cez historické, 

kultúrne  a  politické  až  k  ekonomickým  v  podobe  ľudského  kapitálu. 

Eliminácia  rozdielnych  štartovacích  pozícií  a  v  dôsledku  toho  priaznivé  rozvíjanie 

osobného potenciálu má  v závere pozitívny dopad na celkový rast ekonomiky.

V  súvislosti  s  vymedzením  diskriminácie  rozlišujeme  dva  základné  právne 

prístupy: priamu a nepriamu diskrimináciu.  K  priamej diskriminácii dochádza, ak sa 

s  jednou  osobou  zaobchádzalo,  zaobchádza,  alebo  by  bolo  zaobchádzané  menej 

priaznivým  spôsobom  než  s inou  osobou  v  porovnateľnej  situácii  zo  zákona 

zakázaného dôvodu.34  Je zrejmé, že priama diskriminácia pracujúc s koncepciou menej 

priaznivého  zaobchádzania  je  založená  na  poňatí  konzistentnej  rovnosti. 

V tomto prípade je konečným cieľom dosiahnutie rovnosti odstránením diskriminácie 

v spoločnosti bez ohľadu na skutočnosť, kto bol znevýhodnený, t.j. či žena alebo muž. 

Z toho vyplýva,  že priama diskriminácia pristupuje k diskriminácii  symetricky,  teda 

diskriminácia muža je rovnako nežiaduca ako diskriminácia ženy.35  Využíva tzv. but for 

test36,  t.j.  ak  by  nebolo daného  diskriminačného  dôvodu,  či  by  daná  osoba  bola 

znevýhodnená alebo nie.

Rovné zaobchádzanie v mnohých prípadoch len prehĺbuje existujúce nerovnosti 

32 O pozitívnych opatreniach bude podrobnejšie reč v poslednej kapitole.
33 Gender.  Gender  Mainstreaming  pre  Slovensko  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW 

<http://www.gender.gov.sk/index.php?id=740&sID=fc3988c42922d664c14d3f9b95054191>
34 VALACHOVÁ  K.,  BOUČKOVÁ P.,   Diskriminace  v     pracovněprávních   vztazích,  aplikační 

praxe.  Zvyšování   kapacity   veřejné   správy  v  boji   proti  diskriminaci   na   práce [online].  
[cit.2011-07-19]. Dostupný z WWW  <http://www.proequality.cz/res/data/007/000872.ppt>   

35 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 101.
36 Rozudok UK, James v. Eastleigh BC [1990] 2 AC 751.
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v spoločnosti a z toho sa postupne vyvinul koncept nepriamej diskriminácie smerujúci 

k  rovnosti  výsledkov.   Na  úrovni  Európskej  únie  sa  prijala  definícia  nepriamej 

diskriminácie pomerne pozde, prvýkrát až v roku 1997, ktorá stanovuje, že k  nepriamej 

diskriminácii dochádza, ak „[z]danlivo neutrálne ustanovenie, kritérium alebo zvyklosť 

znevýhodňuje  podstatne  väčší  podiel  osôb jedného  rodu,  nanajvyš  takéto  opatrenie, 

kritérium  alebo  zvyklosť  sú  odpovedajúce  a  nezbytné  a  môžu  byť  odôvodnené 

objektívnymi okolnosťami, ktoré sa týkajú pohlavia“.37  Jej význam spočíva v presune 

od konzistentnosti k obsahu, i keď naďalej zostáva nutnosť nájsť vhodného komparátora 

na úrovni skupiny.

Priama  a  nepriama  diskriminácia  predstavujú  tie  najzákladnejšie  prístupy 

k vymedzeniu diskriminácie.  Okrem nich je možné uviesť aj ďalšie právne prístupy, 

ako  napríklad  rovnosť  ako  dôstojnosť,  rovnosť  ako  proporcionalita  a  pozitívne 

opatrenia.38  Európske  antidiskriminačné  právo,  opierajúc  sa  o  rámcovú  smernicu, 

pracuje  s  pojmami  priama  a  nepriama  diskriminácia,  obťažovanie,  pokyn 

k diskriminácii a pozitívne akcie.39  Spomenuté inštitúty, až na výnimku obťažovania 

a pokynu k diskriminácii, ktoré nie sú špecificky a výslovne zakázané v režime EDĽP, 

sú vymedzené podobným spôsobom v práve EÚ ako aj v EDĽP.  Tieto dva systémy sú 

síce celkom blízke, napriek tomu ich prístup k antidiskriminačnému právu je založený 

na  odlišných  východiskových  bodoch,  o  čom  sa  ešte  osobitne  zmienim  v  kapitole 

venovanej judikatúre Európskeho súdneho dvora (ESD) a Európskeho súdu pre ľudské 

práva (ESĽP).

1.2  Pramene antidiskriminačného práva

Prameňami  práva  rozumieme  tie  zdroje,  ktoré  nám,  zjednodušene  povedané, 

umožňujú poznať právo, teda jeho podobu a konkrétny obsah.  V predchádzajúcej časti 

som  sa  už  zmienila  o  prieskumoch  ako  možných  inšpiratívnych  zdrojoch 

pre legislatívnu činnosť a  v tejto  časti  by som stručne naznačila  základné formálne 

37 Smernica 97/80/ES o dôkaznom bremene v prípadoch diskriminácie na základe pohlavia
38 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 89.
39 Handbook on European  non-dicrimination  law,  European  Union  Agency for  Fundamental  Rights, 

Council of Europe, Imprimerie Centrale, 2010.
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pramene antidiskriminačného práva.

Základný stavebný kameň antidiskriminačnej úpravy predstavuje popri Charte 

Organizácie spojených národov Všeobecná deklarácia ľudských práv z roku 1948, ktorá 

je prvým uceleným katalógom ochrany ľudských práv na pôde OSN.  Článok 2 odst.1 

stanovuje,  že  „každý  je  oprávnený  na  všetky práva  a  slobody,  ktoré  stanovuje  táto 

deklarácia, bez  akéhokoľvek rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, 

politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, 

rodu  alebo  iného  postavenia”.  Vymedzuje  teda  princíp  rovnosti  a  nediskriminácie 

a ponecháva dôvody diskriminácie otvorené s možnosťou 'iného postavenia' jednotlivca.

Na ňu naväzujú ďalšie medzinárodné dohovory a deklarácie na medzinárodnej 

úrovni,  ktoré  sa  delia40 na  obecné  ľudskoprávne41 a  špecifické  podľa  konkrétnej 

chránenej skupiny, ako napríklad vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 95/1974 

Sb., o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie 

a  vyhláška  ministerstva  zahraničných  vecí  Československej  socialistickej  republiky 

č. 62/1987 Sb., o Medzinárodnom dohovore o odstránení všetkých foriem diskriminácie 

žien.  Obecne sa medzinárodné dohovory a deklarácie vyznačujú komplexnou úpravou 

antidiskriminačného práva a vychádzajú zo zásady materiálnej rovnosti.42  I keď tieto 

katalógy ľudských práv vytvárajú základný rámec ochrany ľudských práv  a  slobôd, 

v súčasnosti, v dôsledku regionálnej integrácie štátov, si nevystačíme s medzinárodnými 

prameňami práva.  Z tohto dôvodu venujem zvýšenú pozornosť antidiskriminačnému 

právu Európskej únie, čo stojí v centre pozornosti mojej práce. 

Antidiskriminačné  právo  Európskej  únie  je  ovplyvnené  pôvodným zámerom 

založenia Európskeho spoločenstva.  Princíp rovnosti sa pôvodne obmezil na potreby 

vytvorenia  integrovaného  pracovného  trhu  a  zamedzenia  platovej  diskrimiácie 

medzi mužmi a ženami.43  Dá sa teda povedať, že od roku 1957 bola gendrová politika 

založená na koncepte rovných príležitostí, ktorá sa však obmedzovala na voľný trh.44 

40  SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 37.
41 Napríklad Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966.
42 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 24.
43  FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 86.
44 VERLOO, M. Multiple Meanings of Gender Equality A Critical Frame Analysis of Gender Policies in 

Europe. s. 52.
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S  princípom  platovej  rovnosti  a  predovšetkým  voľného  pohybu  osôb  v  rámci  ES 

súviselo  aj  zakotvenie  zákazu  diskriminácie  príslušníkov  iných  členských  štátov. 

Tieto dva diskriminačné dôvody, t.j. rod a štátna príslušnosť, predstavovali po dlhú dobu 

jediné možné dôvody znevýhodnenia45.  Postupne sa však ukázalo, že samotná rovnosť 

príležitostí neposkytuje dostatočnú záruku ochrany v skutočnosti často prehĺbujúcej sa 

nerovnosti v spoločnosti a bolo nutné sa vybrať cestou zakázať i predsudkové jednanie 

a  vnímanie  obyvateľmi.   Strohé  tržné  poňatie  zásady  rovného  odmeňovania  teda 

nadobudlo  sociálnu  dimenziu  v  podobe  zohľadnenia  hodnoty  práce  a  rovné 

zaobchádzanie  mužov  a  žien  sa  stanovilo  i  mimo  rámec  odmeňovania 

v pracovnoprávnych vzťahoch.46  Dá sa teda konštatovať, že európska úprava z pohľadu 

presadzovania  rovnosti  v  spoločnosti  prešla  vývojom  od  tržného  poňatia  smerom 

k  základným  ľudským  právam47 a  smeruje  k  zabezpečeniu  materiálnej  rovnosti 

s posunom od formálnej rovnosti.48

Zákaz  diskriminácie  je  zahrnutý  v  právnych  predpisoch  primárneho 

i sekundárneho práva ES.  Primárne právo tvoria zakladajúce zmluvy.  Právna úprava 

antidiskriminačného  práva  ES,  pôvodne  silne  zameraná  na  zrovnoprávnenie  mužov 

a  žien  v  tržnom  systéme,  vychádzala  z  článku  157  odst.1  Zmluvy  o  fungovaní 

Európskej únie (ZFEU; v predlisabonskom znení článok 141 odst.1 Zmluvy o založení 

Európskeho  spoločenstva  (ZES)).   Ten stanovuje,  že  „každý  členský štát  zabezpečí 

uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu 

rovnakej  hodnoty“.   Rozšírenie  antidiskriminačnej  úpravy aj  na  iné  oblasti  zaručilo 

začlenenie  vtedajšieho článku 13 ZES do Amsterdamskej zmluvy a stalo sa základom 

pre  vymedzenie  ďalších  diskriminačných  dôvodov.   Podľa  aktuálneho  znenia 

článku  19  odst.1  ZFEU  (v  predlisabonskom  znení  článok  13  ZES)  „[r]ada  môže, 

bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia zmlúv a v rámci právomocí, ktorými je 

poverená  Únia,  po  udelení  súhlasu  Európskeho  parlamentu,  jednomyseľne  v  súlade 

s  mimoriadnym  legislatívnym  postupom  prijať  opatrenia  na  boj  proti  diskriminácii 

45 NIELSEN R.,  Is  European  Union  equality law capable  of  addressing multiple  and  intersectional  
discrimination yet? In In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 37. 

46 Smernica Rady (EHS) 76/207 o zavedení zásady rovného zaobchádzania pre mužov a žien, ak ide 
o prístup k zamestnaniu, odbornému vzdelaniu a postupu v zamestnaní a o pracovné podmienky.

47 NIELSEN R.,  Is  European  Union  equality  law capable  of  addressing  multiple  and  intersectional 
discrimination yet? cit. 45, s. 38. 

48  FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 131.
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založenej  na pohlaví,  rasovom alebo etnickom pôvode,  náboženskom vyznaní  alebo 

viere,  postihnutí,  veku  alebo  sexuálnej  orientácii“.   Samotnému  prijatiu  daného 

ustanovenia predchádzali početné diskusie a iniciatívy zo strany nevládnych organizácií, 

medzi nimi iniciatíva Starting Line, ktorá sa neúspešne snažila o vypracovanie rasovej 

smernice49.  Po pomerne náročnom procese prijatia súčasného článku 19 odst.1 ZFEU sa 

dané  ustanovenie  svojím  významom  opodstatnene  označuje  ako  'kvantový  skok' 

v oblasti antidiskriminačného práva.50  Vo vzťahu k článku 19 odst.1 ZFEU je možné 

ešte povedať, že sa jedná o tzv. zmocňujúcu normu, stanovujúcu rámec pre sekundárnu 

legislatívu,  t.j.  nemá  priamy  účinok  (nezakladá  práva  a  povinnosti  súkromných 

subjektov).51 

Zmluvy síce vymedzujú základné princípy a zásady v najobecnejších rysoch, 

avšak  podrobnejšiu  úpravu  obsahuje  až  právo  sekundárne.   V  tomto  duchu 

článok 288 ZFEÚ (v predlisabonskom znení článok 249 ZES) uvádza, že „[n]a účely 

výkonu  právomocí  Únie  inštitúcie  prijímajú  nariadenia,  smernice,  rozhodnutia, 

odporúčania  a  stanoviská“.   Nariadenia  sú  právne  predpisy,  ktoré  majú  všeobecnú 

platnosť.  „[Sú]  záväzné vo svojej celistvosti a  [sú]  priamo uplatniteľné vo všetkých 

členských  štátoch.“52  Príkladom  nariadenia  týkajúceho  sa  rovných  príležitostí  je 

nariadenie Rady č. 2836/98  z 22. decembra 1998 o integrácii genderových záležitostí 

do rozvojovej spolupráce.  Avšak z pohľadu antidiskriminačnej legislatívy majú význam 

predovšetkým smernice,  ktoré  sú  „...záväzn[é]  pre  každý členský štát,  ktorému  [sú] 

určen[é], a to vzhľadom  na výsledok, ktorý sa má dosiahnuť, pričom sa voľba foriem 

a  metód  ponecháva  vnútroštátnym orgánom“53.   Antidiskriminačné  smernice  možno 

rozdeliť do dvoch skupín54: jednak sú to tzv. smernice o zákaze diskriminácie v užšom 

zmysle55, ktoré je možno rozdeliť podľa toho, akého diskriminačného dôvodu sa týkajú. 

Druhú skupinu tvoria tzv. smernice o zákaze diskriminácie v širšom zmysle, ktoré síce 

49  SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 48.
50  SCHEU H. Ch. (ed.), cit. 49, s. 49.
51  SCHEU H. Ch. (ed.), cit. 49, s. 50.
52  Článok 288 ZFEÚ (v predlisabonskom znení článok 249 ZES)
53  Článok 288 ZFEÚ (v predlisabonskom znení článok 249 ZES)
54 DAVALA M.  Súčasný vývoj  transpozície  európskej  antidiskriminačnej  legislatívy  v  slovenskom 

právnom  poriadku. Úrad  vlády  Slovenskej  republiky,   Bratislava.  Dostupný  z  WWW 
<http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/mep/Davala.pdf>

55 Napríklad  smernica Rady  76/207/EHS,  smernica  Rady  2000/43/ES,  smernica  Rady  2000/78/ES 
a  smernica Rady 2004/113/ES.
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problematiku zákazu diskriminácie priamo neupravujú, ale jej významne napomáhajú.56

Najdôležitejšími  smernicami  v oblasti  antidiskriminačného práva sú smernica 

Rady 76/207/EHS o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami, 

pokiaľ  ide  o  prístup  k  zamestnaniu,  odbornej  príprave  a  postupu  v  zamestnaní 

a o pracovné podmienky v platnom znení, smernica Rady 86/378/EHS o uplatňovaní 

zásady rovnakého  zaobchádzania  s  mužmi  a  ženami  v  zamestnaneckých  systémoch 

sociálneho zabezpečenia v platnom  znení a smernica 97/80/ES o dôkaznom bremene 

v  prípadoch  diskriminácie  na  základe  pohlavia.   Z  roku  2000  sú  smernica  Rady 

2000/43/ES,  ktorou  sa  ustanovuje  zásada  rovnakého  zaobchádzania  medzi  osobami 

bez  ohľadu  na  ich  rasový  alebo  etnický  pôvod  (rasová  smernica) a  smernica  Rady 

2000/78/ES,  ktorou  sa  ustanovuje  všeobecný  rámec  pre  rovnaké  zaobchádzanie 

v  zamestnaní  a  povolaní  (rámcová  smernica).   Obe  tieto  smernice  už  vychádzajú 

z  článku  19  odst.1  ZFEU  (v  predlisabonskom  znení  článok  13  ZES). 

V neposlednom rade  je  možné  zmieniť  smernicu  Rady 2004/113/EC o  vykonávaní 

zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám 

a  k  ich  poskytovaniu.   Z  daného  výpočtu  smerníc  vyplýva,  že  legislatívna  činnosť 

na  zamedzenie  diskriminácie  je  pomerne  bohatá,  ktorú  ďalej  dopĺňa  rozhodovacia 

činnosť Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.

Od  európskeho  práva  a  jeho  koexistencie  s  právnymi  poriadkami  členských 

štátov  EÚ  sa  dostávame  k  vnútroštátnej  úprave  antidiskriminačného  práva. 

Kým sa  zo  začiatku  väčšia  pozornosť  venovala  otázke  poradia  v  prípade  možného 

konfliktu týchto dvoch systémov, tak v súčasnosti sa skôr zameriavame na ich vzájomné 

ovplyvňovanie.57  Z  pohľadu  vnútroštátneho  práva  ich  vzájomný vzťah  odzrkadlujú 

jednotlivé  ústavy  členských  štátov.   Nadväzujúc  na  európske  právo  a  v  súlade 

s článkom 10 Ústavy Českej republiky58 predstavuje zákon č. 198/2008 Sb., o rovném 

zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

předpisů (antidiskriminační  zákon;  AntiDZ) vnútroštátnu úpravu antidiskriminačného 

práva v Českej  republike.   I  keď sa o danom zákone zmienim obsiahlejšie  v  tretej 

56  Smernica Rady 86/378/EHS
57 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ T., Evropské právo, s. 298.
58 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 

395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb. zo dňa 16.12.1992. 
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kapitole,  stručne  je  možné naznačiť,  že  sa  jedná  o  zákon,  ktorého prijatie  vzbudilo 

veľkú  pozornosť  v  českej  spoločnosti  a  stalo  sa  výsledkom  pomerne  dlhého 

legislatívneho prejednávania.  Český prístup taxatívne stanovuje diskriminačné dôvody 

v §2 odst.3 a vymenováva šesť základných diskriminačných dôvodov, ktorými sú rasa 

a  etnický  pôvod,  národnosť,  rod  t.j.  pohlavie,  sexuálna  orientácia,  vek,  zdravotné 

postihnutie,  vierovyznanie,  náboženské  presvedčenie  alebo  svetonázor.   Na  základe 

spomenutého  výpočtu  sa  im  v  nasledujúcej  podkapitole  jednotlivo  podrobnejšie 

venujem.

1.3  Diskriminačné dôvody

Zákaz  diskriminácie  znamená  nediskriminovať  na  základe  zákonom 

vymedzených diskriminačných dôvodov.  Prečo sú však určité znaky chránené a iné nie 

sú?   Prečo  obéznym ľuďom alebo  osobám s  okuliarmi  nie  je  poskytnutá  ochrana? 

Totiž  rozsah  právnej  úpravy  v  súčasnosti  vychádza  z  tzv.  konsenzu  spoločnosti. 

Samozrejme bolo by možné rozšíriť alebo zúžiť rozsah poskytovanej ochrany, keby sa 

vyskytla diskusia v spoločnosti a na základe nej by sa vzniesla požiadavka na rozšírenie 

poskytovanej  ochrany.59  Na  základe  českého  AntiZ  sa  však  podrobnejšie  zmienim 

o  šiestich,  taxatívne  vypočítaných  diskriminačných  dôvodoch,  ktoré  sú  v  súčasnosti 

obecne uznávané.   

Za najzávažnejší diskriminačný dôvod môžeme považovať rasu a etnický pôvod, 

v dôsledku ktorých ľudia, nielen v 20. storočí, častokrát prichádzali o život.  Totiž práve 

s nimi sú spojené dva závažné medzinárodné zločiny, a to rasová segregácia (apartheid) 

a  genocídium.   Hranica  medzi  rasou  a  etnickým pôvodom nie  je  pevne  stanovená. 

Kým pojem rasa odkazuje skôr na fyziologické znaky,  etnický pôvod zohľadňuje aj 

znaky sociálne, akými sú spoločná história, zdielaná kultúra a jazyk. 

Obecná  úprava  je  obsiahnutá  vo  vyhláške  ministerstva  zahraničných  vecí 

č.  95/1974  Sb.,  o  Medzinárodnom  dohovore  o  odstránení  všetkých  foriem  rasovej 

diskriminácie.   Článok 1  stanovuje  veľmi  široké  vymedzenie  rasovej  diskriminácie, 

59 Alternatívny prístup k stanoveniu diskriminačných dôvodov, vlastne ich elimináciu v právnej úprave, 
navrhuje autorka Solanke, ktorá pracuje s koncepciou stigmového efektu. Bližšie v kapitole 5. 
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pretože  znamená  „akékoľvek  rozlišovanie,  vylučovanie,  obmedzovanie  alebo 

zvýhodňovanie založené na rase, farbe pleti, rodovom alebo na národnostnom prípadne 

etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je znemožnenie alebo obmedzenie 

uznania,  používania  alebo  uskutočňovania  ľudských  práv  a  základných  slobôd 

na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek 

inej  oblasti  verejného  života“,  nevzťahujúc  sa  na  rozlišovanie  alebo  zvýhodňovanie 

medzi vlastnými a cudzími občanmi.  

Diskriminovať  z  dôvodu  rasy  a  etnického  pôvodu  je  teda  zakázané,  až 

na  výnimku  takzvaných  pozitívnych  opatrení  a  určujúcich  požiadaviek  pre  výkon 

práce.60  Pozitívne  opatrenia  sú  prijímané v  prospech  určitej  skupiny a  majú  slúžiť 

k vyrovnaniu príležitostí a ich primeranému rozvoju.  Európsky súd pre ľudské práva 

(ESĽP) však v kauze proti Českej republike61 poukázal na skutočnosť, že nestačí, aby 

dané  opatrenie  slúžilo  k  prospechu  danej  skupiny  (zvláštne  školy  so  zvláštnymi 

študijnými  osnovami  zohľadňujúcimi  potreby rómskych detí),  ak  fakticky poskytuje 

nižší  štandard  kvality  ako  obecný,  t.j.  dostáva  sa  im  vzdelanie  na  nižšej  úrovni.62 

Určujúce  požiadavky  pre  výkon  práce  sú  upravené  v  smernici  Rady  2000/43/ES 

z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada rovnakého zaobchádzania medzi osobami 

bez ohľadu na ich rasový alebo etnický pôvod (tzv. rasová smernica), na ktoré naväzuje 

§6 odst.  3  AntiDZ, ktorý umožňuje rozlišovať na základe rasy a  etnického pôvodu, 

ak sú tieto znaky určujúcim charakteristickým rysom pre výkon určitej profesie.

Ďalším  diskriminačným  dôvodom  v  AntiDZ  je  národnosť.   V  objektívnom 

zmysle sa  jedná o pojem z časti  prekrývajúci  s  etnickým pôvodom, i  keď v českej 

právnej  úprave  sa  mu  pripisuje  subjektívnejší  význam  na  základe 

článku 3 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (LZPS).  Dané ustanovenie zaručuje 

právo každému jednotlivcovi slobodne rozhodnúť o svojej národnosti.  Z toho vyplýva, 

že  národnosť  je  v  českom práve  spojovaná  so  slobodnou  voľbou  jednotlivca,  kým 

60 Vo  svojom  výklade  o  diskriminačných  dôvodoch  vychádzam  z  publikácie  BOUČKOVÁ  P., 
HAVELKOVÁ  B.,  KOLDINSKÁ  K.,  KÜHN  Z.,  KÜHNOVÁ  E.,  WHELANOVÁ  M., 
Antidiskriminační zákon. Komentář, v danom prípade s. 49.

61 Rozsudok Veľkého senátu Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 13.11.2007,  D. H. A ostatní v.  
Česká republika. (sťažnosť 57325/00).

62 Podrobnejší výklad v 2. kapitole. 
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etnický  pôvod  je  spojený  s  objektívnymi  kritériami  nezávislými  na  ľudskej  vôli.63 

Obvykle  je  voľba  jedinca  ovplyvnená  kultúrnym zázemím,  zdielanou  históriu  alebo 

osvojeným jazykom.  Bežne sa etnická príslušnosť a národnosť prekrývajú, môžu však 

nastať prípady, keď tomu tak nie je.  Napríklad Rómovia sa obvykle hlásia k národnosti 

väčšiny predovšetkým z dôvodu, že sa  obávajú predsudkov a možných negatívnych 

dopadov.64

Základným a najstarším diskriminačným dôvodom je rod.   Napriek tomu,  že 

uplynula pomerne dlhá doba od prvotných snáh o presadenie rovného postavenia žien 

v spoločnosti,  dodnes  sa  možnosti  žien nevyrovnajú šancám poskytovaným mužom. 

Antidiskriminačné právo síce vychádza z tzv. ľudskej rovnakosti, teda z presvedčenia, 

že ľudský potenciál mužov a žien je rovnaký, i keď pochopiteľne existujú biologické 

a sociálne rozdiely medzi nimi.65  Napriek tomu sa nezriedka stáva, že samotné právne 

normy  vychádzajú  z  mužského  obrazu  a  potrieb,  ako  v  oblasti  pracovného  práva 

z obvyklého životného cyklu muža na úkor ženy.66  Korene podriadenosti žien mužom 

nachádzame v inštitúte manželstva, kde podľa zvykového práva znamenalo uzatvorenie 

manželstva zrušenie právnej identity žien.67  Manželstvo však nepredstavovalo jedinú 

oblasť, kde ženy mali nerovné postavenie: ženy sa až do dvadsiateho storočia nemohli 

zúčastniť politického a ekonomického života.  Mohli by sme sa domnievať, že dnes, 

po prekonaní spomenutých problémov, sa situácia výrazne zmenila a dokonca vyriešila. 

Nie je tomu tak a súčasným príkladom priamej diskriminácie z dôvodu pohlavia, či už 

vedomej alebo nevedomej, môžu byť otázky ohľadne rodinného stavu u uchádzačky 

o pracovnú pozíciu, neprijatie študentky do čisto mužského študijného odboru a nižšia 

finančná odmena žien  v porovnaní  s  mužmi.68  Nepriama diskriminácia  spočívajúca 

v prijímaní zdanlivo neutrálnych opatrení,  ktoré znevýhodňujú ženy na úkor mužov, 

63 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., Antidiskriminační zákon. Komentář,, s. 55.

64 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., cit. 63 , s. 57.

65 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., cit. 63, s. 61.

66 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., cit. 63, s. 61.

67 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 27.
68 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M.,  cit. 63, s. 66.
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je spojená v českej spoločnosti s obrazom ženy – opatrovateľky.  Žena je tá, ktorá sa 

stará o rodinu, predovšetkým o deti a v dôsledku tejto role dokáže ťažšie zodpovedať 

očakávaniam kladeným pracovným trhom, čo nakoniec môže vyústiť do horizontálnej 

segregácii  žien  na  trhu  práce  a  v  koncentrácii  žien  v  špecifických  odvetviach. 

Trvajúca diskriminácia žien sa teda dodnes prejavuje v oblasti ekonomickej a okrem 

toho sa ženy stávajú vo výrazne väčšej miere obeťami sexuálneho násilia, obťažovania 

a vykorisťovania.69

I  keď je sexuálna diskriminácia  obecne zakázaná,  gayovia a  lesbičky dodnes 

čelia určitým reštrikciám.  Nemôžu uzatvárať manželstvo a v mnohých štátoch sa im 

neumožnuje  adoptovať  deti,  ako aj  v  Českej  republike70.   Prekážkou adopcie  podľa 

českej  úpravy  nie  je  homosexualita,  ale  registrované  partnerstvo,  totiž  §13  odst.  2 

zákona č.115/2006 Sb.  o  registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů stanoví, že „[t]rvajúce partnerstvo bráni tomu, aby sa niektorí z partnerov stal 

osvojiteľom dieťaťa“.  Zákon o registrovaném partnerství je totiž vo vzťahu špeciality 

(lex specialis) k AntiDZ a tým obmedzenie adopcie registrovanými partnermi nie je 

protizákonné, i keď je v rozpore s európskou úpravou na základe rozsudku E.B. proti 

Francúzsku.71  V prípade sexuálnej diskriminácie bude priama diskriminácia v podobe 

sexuálneho  obťažovania  častejšia  ako  formy  nepriamej  diskriminácie,  totiž 

homosexuálovia  netvoria  v  spoločnosti  tak  ucelenú  a  vyčlenenú  skupinu.72 

Obecne  sa  dá  teda  povedať,  že  diskriminácia  na  základe  sexuálnej  orientácie 

predstavuje  výrazný  zásah  nie  len  do  oblasti  práva  na  rovnosť,  ale  aj  do  práva 

na súkromie, rodinný život a  práva na slobodný rozvoj vlastnej osobnosti.73

Vek  predstavuje  ďalší  zakázaný  diskriminačný  dôvod  a  má  špecifické 

postavenie.  Kým je diskriminácia na základe ďalších diskriminačných dôvodov obecne 

vylúčená, tak v prípade veku právna úprava bežne umožňuje legitímne rozlišovanie na 

základe  veku  sledujúc  ciele  politiky  zamestnanosti,  práce,  vzdelávania  a  eliminácie 

69 FREDMAN S., Antidiskriminační právo, s. 35.
70 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 71.
71 Rozsudok Veľkého senátu ESĽP zo dňa 22.1.2008, E.B. proti Francúzsku (sťažnosť č. 43546/02).
72 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., cit. 70, s. 76.
73 FREDMAN S., cit. 69, s. 53.
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diskriminácie.74  „Vek nie je svojou povahou podozrivým dôvodom, prinajmenšom nie 

natoľko  ako  napríklad  rasa  alebo  rod.  […]   Vek  súčasne  nie  je  presne  určeným 

kritériom.  Otázka,  či  rozdielne zaobchádzanie predstavuje diskrimináciu na základe 

veku,  nemusí  byť  len  otázkou,  či  je  priamo alebo  nepriamo založené  na  veku,  ale 

taktiež, s akým vekom súvisí.“75  Diskrimináciou  nebude rozlišovanie vo výške odmeny 

na  základe  získaných  skúseností  ako  ani  stanovenie  veku  odchodu  do  dôchodku, 

ktorého úpravu smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje 

všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (tzv.  rámcová 

smernica), ponecháva členským štátom. 

Pomerne  novú  oblasť  úpravy  predstavuje  zdravotné  postihnutie  v  rámci 

antidiskriminačného práva.  Zo začiatku sa problém so zdravotne postihnutými osobami 

vnímal  ako  problém  fyzický  alebo  mentálny  danej  osoby,  ale  bez  prepojenia 

na spoločnosť.76  Tento lekársky model očakával, že postihnuté osoby sa prispôsobia 

obecným štandardom spoločnosti, tým ukladajúc skoro nemožné očakávania na choré 

osoby.   Postupne  bol  vystriedaný  novým,  sociálnym  modelom,  ktorý  vychádza 

z  predpokladu,  že  zodpovednosť  za  prispôsobenie  potrebám zdravotne  postihnutých 

osôb nesie spoločnosť a nevhodné sociálne prostredie, ktoré život chorým osobám len 

sťažuje.  AntiDZ v  §5 odst. 6  stanovuje, že „[p]re účely tohto zákona sa zdravotným 

postihnutím rozumie telesné, zmyslové, mentálne, duševné alebo iné postihnutie, ktoré 

bráni  alebo  môže  brániť  osobám v  ich  práve  na  rovné  zaobchádzanie  v  oblastiach 

vymedzených týmto zákonom; pričom musí ísť o dlhodobé zdravotné postihnutie, ktoré 

má  podľa  poznatkov  lekárskej  vedy  trvať  aspoň  jeden  rok.“   Zákon,  nad  rámec 

rámcovej  smernice  ukladá  taktiež  povinnosť  zaistiť  tzv.  primerané  opatrenia 

pre elimináciu diskriminačného konania.77 

Posledným taxatívne vymedzeným diskriminačným dôvodom je vierovyznanie, 

náboženské presvedčenie a svetový názor.  Na rozdiel od ostatných znakov predstavuje 

tento  dôvod  zmeniteľný  znak  spočívajúci  v  slobodnej  voľbe  jednotlivca. 

74 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 77.

75 Stanovisko generálneho advokáta Jána Mazáka zo dňa 23.9.2008, The Queen, C-388/07.
76 McCOLGAN A., Discrimination Law Text, Cases and Materials, s. 566 – 580.
77 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M.,cit. 74, s. 160 - 162.
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Jednak predstavuje individuálnu slobodu osoby veriť alebo neveriť, ako aj skupinovú 

slobodu toto presvedčenie s inými osobami zdielať, označovanú ako konfesná sloboda.78 

Sloboda  náboženského  vyznania  sa  v  posledných  rokoch  v  súvislosti  so  zákazom 

nosenia moslimských buriek dostalo do centra pozornosti a pre moju prácu predstavuje 

jednu z najtypickejších prípadov viacnásobnej diskriminácie.79

1.4  Obecná charakteristika viacnásobnej diskriminácie

Osoba, ktorá sa stala obeťou diskriminácie, má v zásade niekoľko možností, ako 

sa proti nerovnému zaobchádzaniu ochrániť; od alternatívy mimosúdneho vyjednávania 

a mediáciu cez sťažnosti ku kontrolnému úradu, medializáciu až po súdnu ochranu.80 

Napriek  tomu,  že  pre  moju  prácu  má  význam  súdne  riešenie  sporu,  považujem 

za prínosné uviesť klady a zápory jednotlivých modelov, pri tom sa opierajúc o zhrnutie 

prevzaté od Poradni pre občianstvo.81  

Tabuľka 2

Súkromné formy rozhodovania Mocenské formy rozhodovania 
Vyjednávanie Mediácia Arbitrát Súdne konanie
ÚČASŤ Dobrovoľná Dobrovoľná Možné obe Nedobrovoľn

á 
DOHODA Právna 

záväznosť 
závislá na priani 
zúčastnených 
strán 

Právna 
záväznosť 
závislá na 
priani 
zúčastnených 
strán 

Väčšinou 
právne 
záväzná 

Rozhodnutie 
súdu je 
záväzné 

PRIEBEH Privátny Privátny Obvykle 
privátny

Obvykle 
verejný 

TRETIA STRANA Nie je tretia 
strana 

Mediátor 
vybraný 
stranami 

Arbiter 
vybraný 
stranami 

Sudca určený 

PROCES Miera formality 
záleží na 
stranách 

Miera formality 
záleží na 
stranách a 
mediátorovi 

Miera 
formality 
záleží skôr na 
arbitrovi než 

Vysoko 
formálny 

78 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 94.

79 Podrobnejší výklad v 2. kapitole.
80 Kolektív autorov, Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí.  Poradna pro občanství, Občanská 

a lidská práva, Praha, 2006. [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z WWW <http://lidskaprava.poradna-
prava.cz/folder05/diskriminace.pdf>

81 Kolektív autorov, Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí, cit. 80.
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na stranách 
AGENDA Nelimitovaná 

prezentácia strán 
Prezentácia 
limitovaná na 
základe 
dohodnutých 
pravidiel 

Prezentácia 
limitována na 
základe 
dohodnutých 
pravidiel 

Prezentácia 
výrazne 
limitována 
podľa 
pravidiel súdu 

KONTROLA Strany kontrolujú 
priebeh i 
konečnú dohodu 

Mediátor je 
zodpovedný za 
proces, strany 
kontrolujú 
konečnú 
dohodu 

Arbiter 
kontroluje 
priebeh 
procesu i 
konečný 
výsledok 

Sudca 
kontroluje 
priebeh 
procesu i 
konečný 
výsledok 

Proces vyjednávania sa sústreďuje na potreby a záujmy 
sporných strán 

Proces  sa sústreďuje na rozhodnutie o 
zákonných  právach a  povinnostiach 
sporných strán 

                                                        Zdroj: Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí

Súčasný  prístup  súdneho  rozhodovania  je  založený  na  tzv.  jednoduchom 

prístupe82.   To  znamená,  že  žaloba  v  prípade  nerovného  zaobchádzania  sa  podáva 

na základe jedného, dominantnejšieho znaku a prelínanie sa diskriminačných dôvodov 

nie je možné.  Úprava síce v prípade niektorých štátov nevylučuje žalobu na základe 

viacerých dôvodov, t.j. takéto prípady nie sú ex lege obmezené, ale  v praxi takých kaúz 

je  málo.   Ako  príklad  si  uveďme  moslimskú  ženu,  ktorá  je  vystavená  nerovnému 

zaobchádzaniu na základe dvoch diskriminačných dôvodov a to rodu a náboženskému 

vyznaniu.  Podľa jednoduchého prístupu, čo je obvyklý spôsob vo väčšine štátov, by sa 

súd zameral na jeden, ten závažnejší diskriminačný dôvod podľa konkrétnych okolností 

prípadu.   Tým  sa  dostávame  k  jadru  mojej  práce,  teda  ku  konceptu  viacnásobnej 

diskriminácie. 

Čo však viacnásobná diskriminácia znamená?  Viacnásobná diskriminácia83 je 

koncept, ktorý uznáva skutočnosť, že jednotlivec môže byť diskriminovaný na základe 

viac  než  jedného dôvodu.  To znamená,  že  každý jednotlivec  má viac  významných 

charakteristík  a  až  súhrn  týchto  znakov  umožňuje  rozlišovať  jednotlivé  osoby 

a  predstavuje  významný  krok  smerom  k  uznaniu  komplexnosti  ľudskej  entity. 

Zostáva  však  otázkou,  v  akom  rozsahu  môžu  jednotlivé  dôvody  spolupôsobiť 

a  navzájom sa  ovplyvňovať.   Na základe  interakcie  znakov  rozlišujeme  dve formy 

82 V anglickej terminológii označovaný ako single-axis approach.
83 Multidimensional discrimination v anglickom kontexte.
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viacnásobnej diskriminácie84: znásobenú85 a tzv. prelínajúcu sa diskrimináciu86.  

U  znásobenej diskriminácii je  vzťah  medzi  dvoma  alebo  viacerými 

diskriminačnými dôvodmi vyjadrený spojkou 'alebo', ktorý umožňuje, aby bol naplnený 

jeden znak alebo súčasne i viac znakov.  Ako príklad by sa dala uviesť postihnutá žena, 

ktorú zamestnávateľ nezamestná z dôvodu, že nechce zamestnať ženu (z dôvodu rodu) 

a súčasne nechce vytvoriť podmienky na svojom pracovisku, ktoré by umožnili prácu 

postihnutej  osobe  (z  dôvodu  zdravotného  postihnutia).87  Čiastočne  odlišný  pohľad 

na znásobenú diskrimináciu má Makkonen, ktorý ju chápe ako prípad, keď „...viaceré 

dôvody  diskriminácie  vzájomne  posilňujú  účinok  diskriminácie  a  vedú  k  viacerým 

druhom diskriminácie pri jednej príležitosti, napríklad k priamej diskriminácii a zároveň 

k obťažovaniu”.88

 Prelínajúca  sa  diskriminácia  je  založená  na  interakcii  jednotlivých  znakov. 

Vychádza  z  presvedčenia,  že  diskriminácia  moslimskej  ženy  sa  má  hodnotiť  ako 

interakcia  znakov rodu a náboženstva,  pretože až celistvosť týchto znakov vystihuje 

skutočný dôvod a jedinečnosť tejto formy diskriminácie.  To znamená, že sa tie znaky 

nevnímajú  ako  'znásobené',  ale  'prelínajúce  sa'.  Makkonen  zdôrazňuje,  že  tie  sa 

nielenže môžu prelínať, ale zároveň sa môžu spolu súčasne integrovať a spôsobovať 

kumulovaný,  znásobený  účinok.89  Ďalším  príkladom  môže  byť  nútená  sterilizácia 

rómskych žien.90  Totiž ak znevýhodnenú skupinu výhradne predstavujú Rómky, vzniká 

tak  jedinečná  situácia,  kde  sa  ich  postavenie  nedá  prirovnať  ani  k  väčšinovému 

postaveniu  nerómskych  žien,  ale  ani  k  postaveniu  Rómov. 

Kombinácia diskriminačných dôvodov, v tomto prípade etnického pôvodu a rodu, by 

postavila  rómske  ženy  do  jedinečného  postavenia  v  spoločnosti.   Pochopiteľne  je 

84 NIELSEN R.,  Is  European  Union  equality  law capable  of  addressing  multiple  and  intersectional 
discrimination yet? In In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 32. 

85 V anglickej literatúre sa používa pojem additive (compounded) discrimination.
86 Zažitý je anglický pojem intersectional discrimination.
87 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 106.
88 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 

verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania.  [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

89 SEKULOVÁ M., GYÁRFÁŠOVÁ O., cit. 88.
90 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., cit. 87, s. 106.
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náročnejšie rozpoznať a poňať prípady prelínajúcej sa diskriminácie, pretože znásobená 

diskriminácia je v skutočnosti len súhrnom skúseností všetkých príslušníkov menšín, 

kým  prelínajúca  sa  diskriminácia  predstavuje  konkrétne  skúsenosti  jednotlivca 

v konkrétnej špecifickej situácii.91  

Používanie  pojmov  viacnásobná  diskriminácia,  znásobená  a  prelínajúca  sa 

diskriminácia nie je v literatúre konzistentná.  Podľa Makkonena sa pojem prelínajúcej 

sa  diskriminácie  obvykle používa  v  akademickej  sfére  a  pojem  viacnásobnej 

diskriminácie  v  ľudskoprávnej  oblasti.92  Napriek  tejto  vnútornej  i  vonkajšej 

diferenciácii  pojmu viacnásobná diskriminácia  sa vo svojej  práci  budem najčastejšie 

pridržiavať pojmu viacnásobná diskriminácia i v prípade prelínajúcej sa diskriminácie. 

Ak by sa javilo za nutné vyzdvihnuť prípad prelínajúcej sa diskriminácie osobitne, totiž 

v popredí mojej práce stojí predovšetkým táto forma viacnásobnej diskriminácie, tak ju 

použijem v tejto podobe.  Obecnejšiu podobu, viacnásobná diskriminácia, preferujú aj 

autorky Sekulová a Gyárfášová, ktoré ju považujú za analyticky správnejšiu.93  

Závažnejším nedostatkom v oblasti viacnásobnej diskriminácie však zostáva, že 

dodnes  neexistuje  jednotne  uznávaná  definícia  týchto  foriem diskriminácie  a  to  ani 

na európskej  úrovni.   Vo svojej  práci  budem chápať viacnásobnú diskrimináciu ako 

koncept,  ktorý umožňuje vnímať jednotlivca vo svojej  komplexnosti,  t.j.  na základe 

viacerých znakov, či už na základe znásobených alebo prelínajúcich sa diskriminačných 

dôvodov. 

91 SCHIEK D. From European Union non-discrimination law towards multidimensional equality law for 
Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 13.

92 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania.  [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

93 SEKULOVÁ M., GYÁRFÁŠOVÁ O., cit. 92.
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2  Koncept viacnásobnej diskriminácie v Európskej únii

2.1 Vývoj teórie viacnásobnosti

Viacnásobnej diskriminácii sa doposiaľ, v porovnaní s diskrimináciou na základe 

jedného dôvodu, venovala jednoznačne menšia pozornosť.  Napriek tomu, že výsledky 

prieskumov  ukazujú  narastajúci  výskyt  viacnásobnej  diskriminácie  v  spoločenskom 

živote,  existujúca  právna  úprava  reaguje  na  tento  posilňujúci  trend  s  akýmsi 

oneskorením.  Na  druhej  strane  samotný  výskyt  rôznych  nových  trendov 

v  antidiskriminačnom  práve,  medzi  nimi  aj  viacnásobnej  diskriminácie,  svedčia 

o dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva.94 

Vývoj konceptu viacnásobnej diskriminácie súvisí s komplexnejším vnímaním 

spoločnosti od prechodu 80-tych a 90-tych rokov 20. storočia, keď v určitých prípadoch 

bolo čoraz náročnejšie označiť jednu konkrétnu príčinu diskriminácie, pretože v pozadí 

prípadu zohralo úlohu niekoľko faktorov a znakov.  „Kombinácia rôznych sociálnych 

kategórií samozrejme nemusí nevyhnutne znamenať diskrimináciu, ale veľmi často ústi 

do  znevýhodnenia,  keďže  spoločnosť  a  spoločenské  štruktúry  nie  sú  neutrálne. 

A od znevýhodnenia je už len malý krôčik k diskriminačným praktikám.”95 

Úplne  počiatky  tejto  koncepcie  siahajú  do  Spojených  štátov  amerických 

a  do  Veľkej  Británie,  kde  sa  prvýkrát  dostalo  do  popredia  špecifické  postavenie 

černošiek  v spoločnosti.  Napriek tomu, že sa v roku 1980 v rámci konferencie OSN 

deklarovalo,  že Spojené štáty a ďalšie  členské štáty podstúpia kroky na zamedzenie 

diskriminácie  na  základe  rodu  a  rasy  pre  zabezpečenie  sociálnej,  ekonomickej 

a politickej integrácie žien, začalo byť viditeľné, že americké antidiskriminačné právo, 

ktoré pôvodne bojovalo proti znevýhodneniu žien voči mužom, je založené na obraze 

'bielej  ženy'  a  boj  proti  rasovej  diskriminácii  zase  na  obraze  'černocha'. 

Tým pádom černošky fakticky zostali  na periférii  ochrany.   Ukázalo sa,  že dovtedy 

94 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M. Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 105.

95 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti  na  diskrimináciu,  rovnosť  a  rovné  zaobchádzania.  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný 
z WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>
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jednotná ohrozená skupina žien predsa nie je až tak jednotná a určité subkategórie osôb 

si vyžadujú zvýšenú ochranu.  K tomu  Caldwell dodáva, že i keď skutočné začiatky 

vzniku teórie viacnásobnosti sú spojené s feministickým hnutím černošiek, ktoré boli 

a  sú  priamymi  reprezentantkami  interakcie  rasy  a  rodu,  nie  však  výhradnými.96 

Totiž koncept viacnásobnej diskriminácie má v súčasnosti jednoznačne širší záber.

V  anglickej  terminológii  sa  vžil  pojem  'intersectionality',  ktorý  predstavuje 

nástroj  pre  rôzne  analýzy,  advokaciu  a  politický  rozvoj  slúžiaci  k  preklenutiu 

viacnásobnej  diskriminácie  a  k  rozpoznaniu  komplexnej  identity  každého  z  nás. 

Vo  svojej  práci  ho,  i  keď  nie  doslovne  preložené,  nahradzujem  výrazom  teória 

'viacnásobnosti'.  Jedná sa o teoretickú koncepciu pre pochopenie vzájomnej interakcie 

rodu  s  ďalšími  kategóriami  a  ako  interakcia  znakov  vytvára  jedinečnú  štruktúru.97 

Pojem teória viacnásobnosti je spojená s feministickými počiatkami černošiek, na ktorú 

potom nadviazal koncept viacnásobnej diskriminácie.  Teória viacnásobnosti vychádza 

z poznatku, že každý z nás má viacnásobnú identitu, ovplyvnenú historickým vývojom 

a rôznymi sociálnymi väzbami.  Sústreďuje sa na historický, politický a na sociálny 

kontext  uznávajúci  jedinečné  individuálne  odlišnosti  a  skúsenosti  jednotlivcov. 

Cieľom teórie viacnásobnosti nie je poukázať na to, že niektoré skupiny sú postihnuté 

viac a iné zase zvýhodnené na úkor iných skupín, ale odhaliť zbytočné rozlišovanie 

a tým pádom poskytnúť každému príložitosť využiť svojich ľudských práv naplno.98  

Podľa autoriek Baer, Keim a Nowottnick99 je pojem viacnásobnosti relevantný 

v  troch  smeroch:  poprvé,  vystihuje  vzťah  medzi  jednotlivými  nerovnosťami 

v  spoločnosti  v  oblasti  rodovej  diskriminácie.   Podruhé,  v  jej  analytickom prístupe 

a  potretie,  že  umožňuje  diskusiu  ohľadne  pochopenia  interakcie  jednotlivých 

prelínajúcich sa kategórií.  Domnievajú sa, že nie je rozhodujúce, ktorý výraz použijeme 

96 CALDWELL P. M. A hair  piece:  Perspectives on the intersection of race and gender.  Duke Law 
Journal,  roč.  1991,  č.  2,  s.  365  -  396.  [online]  [cit.  2011-07-23]   Dostupný z  WWW 
<http://www..org/pss/1372731>

97 Intersectionality: A Tool for  Gender and Economic Justice,  Women’s Rights and Economic Change. 
[online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z WWW <http://www.awid.org/Library/Intersectionality-A-Tool-
For-Gender-And-Economic-Justice>

98 Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice, cit. 97.
99 BAUER S.,  KEIM J.,  NOWOTTNICK L., Intersectionality in Gender+ Training. [online] [cit. 2011-

07-28]. Dostupný z WWW  <http://www.awid.org/Library/Intersectionality-A-Tool-For-Gender-And- 
Economic-Justice>
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pre pomenovanie daného javu, ale v čom vlastne spočíva. 

Teória  viacnásobnosti  a  z  nej  vychádzajúca  koncepcia  viacnásobnej 

diskriminácie  by  sa  dala  predstaviť  ako  križovatka,  kde  premávajú  autá  z  rôznych 

smerov.100  Ak  náhodou  dôjde  k  havárii  v  križovatke,  mohli  to  spôsobiť  autá 

z  ktoréhokoľvek smeru,  dokonca  prichádzajúce  i  súčasne.   Takto spôsobená havária 

bude  viesť  s  najväčšou  pravdepodobnosťou  k  väčším  škodám,  než  bežná  havária. 

Podobne,  ak  je  diskriminovaná  černoška,  dôvodom  môže  byť  jej  rod  i  rasa. 

Kimberlé  Crenshaw  bola  medzi  prvými,  ktorá  použila  pojem  teória  viacnásobnosti 

a poukázala na skutočnosť, že postavenie černošiek sa líši od postavenia černochov, ale 

súčasne  aj  od  postavenia  bielych  žien.   Totiž  pre  zamestnávateľa  bolo  dostačujúce 

dokázať, že zamestnáva 'čierne osoby' (i keď fakticky mužov) a že mnoho žien (i keď 

bielych)  môžu byť úspešné v práci  a  už sa nejednalo z  právneho pohľadu o prípad 

diskriminácie černošiek.

Kimberlé  Crenshaw  videla  v  teórii  viacnásobnosti  dve  roviny:  jednak 

štrukturálnu vychádzajúcu z  poznatku,  že černošky boli  obeťami sexuálnej  i  rasovej 

diskriminácie  a  politickú,  podľa  ktorej  v  ich  prípade  je  kombinácia  dvoch  znakov 

dôvodom  diskriminácie.101  V  náväznosti  na  to  viacnásobná  (prelínajúca  sa) 

diskriminácia  súvisí  so  skúmaním  sociálno-kultúrnych  faktorov  a  ich  vzájomnou 

interakciou.  Viacnásobnosť v tomto vnímaní nie je spojená s jednotlivými oddelenými 

charakteristikami,  ale  existuje  ako  široké  spektrum  týchto  charakteristík.102 

Uznáva, že jednotlivé kategórie nie sú statické, ale dochádza k dynamickej interakcii, 

vzájomnému  interkategoriálnemu  rozlíšeniu  podobných  a  rozdielnych  kategórií.103 

Rozdiel medzi americkým a anglickým prístupom spočíva v tom, že kým, podľa Prinsa

100 CRENSHAW, K. W., Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique 
of Antidiscrimination Doctrine,  Feminist Theory and Antiracist Politics. In  JOY J.,  SHARPLEY-
WHITING T. DENEAN,  The Black Feminist Reader. Malden: Wiley Blackwell, 1989, s. 208-238.

101 CRENSHAW, K. W., cit. 100.
102 McCALL L.  Managing  the  complexity of  intersectionality:  A challenge  for  feminist  geography. 

Journal  of  Women in Culture and Society,  roč.  2005, č.  30, s.1771 – 1800.  Dostupný z  WWW 
<http://grove.ufl.edu/~gender/Readings/ReadingsW11/Complexity%20of%20Intersectionality.pdf>

103 MERICH D.  Intersectionality from Theory to Practice: An Interdisciplinary Dialogue.  Dostupný z 
WWW <http://www.whrn.ca/documents/AnnotatedBibliographyINTERSECTIONALITY.pdf>

104 PRINS B.  Narrative Accounts of Origins: A Blind Spot in the Intersectional Approach. European 
Journal of Women's , roč. 2006, č. 13,  s. 277 – 290. [online] [cit. 2011-07-23]  Dostupný z WWW 
<http://ejw.sagepub.com/content/13/3/277.full.pdf>
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 americký zdôrazňoval význam systému a štruktúr pre vytváranie identít, tak anglický 

dynamiku a vzájomnú interakciu sociálnych faktorov. 

Pochopiteľne vzniká otázka, či sociálno-vedné disciplíny ponúkajú postačujúce 

prostriedky  ochrany  na  zachytenie  a  rozlíšenie  všetkých  relevantných  kategórií.105 

Podľa  McCalla  práve  tzv.  interkategoriálna  komplexnosť  ponúka  možnosť  riešenia, 

zohľadňujúc  členitosť  skupín  na  ďalšie  subkategórie.   Weldon  navrhuje  metódu 

'intersectionality-plus'  umožňujúc  využitie  viacnásobnosti  vo  forme  znásobenej 

i prelínajúcej sa diskriminácie.  Pri skúmaní uplatnenia teórie viacnásobnosti v širšom 

kontexte  je  podľa  autorky  Townsend-Bell  najskôr  nutné  uznať  výskyt  teórie 

viacnásobnosti, teda obecne uznať potrebu analyzovať odlišnosti v spoločnosti a šíriť 

medzi ľuďmi potrebné informácie v tomto smere.   Druhým predpokladom je potom 

zavedenie  politiky  zodpovednosti,  ktorá  využívajúc  asymetrický  prístup  napomáha 

odstrániť  dominanciu  jednej  skupiny  v  spoločnosti  formou  akejsi  koalície. 

Autorka práve v kombinácii týchto dvoch predpokladov vidí základný stavebný kameň 

pre analyzovanie a rozlišovanie rôznych akcií a opatrení, teda nutné pre aplikáciu teórie 

viacnásobnosti v praxi. 

Aké je však praktické využitie teórie viacnásobnosti?106  Na úvod je potrebné, 

aby  sme  o  jednotlivcoch,  o  ich  identite  a  obecne  o  rovnosti  premýšlali  iným, 

komplexnejším  spôsobom.   Druhý  krok  predstavuje  už  samotnú  analýzu  situácie 

jednotlivca,  kde by sa mal  aplikovať prístup od periférie  k  jadru,  teda skúmať,  aké 

faktory ovplyvňujú jeho život a osobnosť.  Ako príklad si môžeme uviesť skúmanie 

chudoby.   Analýza  by  sa  nemala  uspokojiť  s  výsledkom,  že  ženy  sú  ekonomicky 

v horšej situácii, ale malo by sa odhaliť, ktorá skupina žien je najviac postihnutá, aké 

historické a politické faktory pritom zohrávajú úlohu a či sa situácia rieši rozvojový 

projektami alebo inými programami.107  To, akým spôsobom sa aplikuje a využije teória 

viacnásobnosti, záleží na danej situácii a na konkrétnych jednotlivcoch.  Môžu sa použiť 

105 TOWNSEND-BELL E. E. Intersectional Praxis, Toronto, 2009. [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID.pdf>

106 Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice,  Women’s Rights and Economic Change. 
[online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z WWW <http://www.awid.org/Library/Intersectionality-A-Tool-
For-Gender-And-Economic-Justice>

107 Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice, Women’s Rights and Economic Change, 
Women’s Rights and Economic Change. cit. 106.
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štatistické údaje a iné dáta o rôznych skupinách a pri spracovaní projektov sa prioritne 

zamerať  na  znevýhodnené  skupiny  na  základe  informácií  z  terénu  alebo 

predchádzajúcich skúseností.

 Teória  viacnásobnosti  nezostala  len  na  úrovni  obecných teórií,  ale  postupne 

prenikala  ako  koncept  do  národných  i  medzinárodných  právnych  systémov. 

Má to svoju opodstatnenosť: dá sa totiž predpokladať, že kombináciou viac než jedného 

dôvodu dochádza k väčšiemu zásahu do osobných práv a výraznejšiemu poškodeniu 

obete a na túto skutočnosť by právna úprava mala reagovať.  Judikatúra Európskeho 

súdneho dvora síce v tomto  smere nie je pestrá, ale počas posledného desaťročia sa už 

vyskytli kauzy týkajúce sa koncepcii  viacnásobnej diskriminácie, i  keď sa k nej súd 

nakoniec  explicitne  nevyjadril.108  Viacnásobná  diskriminácia  je  v  súčasnosti 

akceptovaná v právnických kruhoch i v ľudskoprávnom a akademickom prostredí ako 

samostatný prípad  diskriminácie.109

Viacnásobná diskriminácia má teda dve dimenzie: jednak je to koncept, ktorý 

vznikol na americkej pôde volajúc po ochrane černošiek ako špecifickej skupiny žien 

a na druhej strane nemožno zabudnúť na jeho silný filozofický element, ktorý smeruje 

proti  limitom v  počte  a  type  vzájomnej  interakcie  jednotlivých  sociálno-kultúrnych 

faktorov.110  Práve tá  druhá dimenzia,  nechajúc bokom feministicky ladené počiatky 

teórie viacnásobnosti, je dôležitá z právneho pohľadu, ktorej sa vo svojej práci budem 

venovať.

2.2 Európska únia a koncept viacnásobnej diskriminácie

Po  základnej  charakteristike  viacnásobnej  diskriminácie  pristupujem 

k problematike daného konceptu na pôde Európskej únie.  I keď obecne môžeme byť 

svedkami  expanzie  antidiskriminačnej  legislatívy  v  celej  Európe,  rozširovanie 

108 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K., KÜHN Z., KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 106.

109 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania. [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

110 VIETEN  U.,  Intersectionality  scope  and  multidimensional  equaity  within  the  European  Union: 
Traversing national  boundries of inequality?  In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-
Discrimination Law, s. 97.
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fenoménu viacnásobnej diskriminácie prebieha postupne a menej výrazným tempom. 

Poukazuje  na  to  aj  skutočnosť,  že  Európska  únia  dodnes  nevypracovala  záväznú 

definíciu  viacnásobnej  a  ani  prelínajúcej  sa  diskriminácie,  nepracuje  s  konceptom 

viacnásobnej diskriminácie ani v rámci judikatúry, na rozdiel od ostatných koncepcií 

ako je priama alebo nepriama diskriminácia.111 

Autorka  Vieten  sa  domnieva,  že  presadenie  koncepcie  viacnásobnej 

diskriminacie na pôde Európskej únie by len posilnilo inštitualizáciu Európskej únie 

a jej nadnárodný charakter.112  Avšak napriek obecnému rámcu koncepcie viacnásobnej 

diskriminácie, členské štáty pristupujú k zákazu diskriminácie rozdielnym spôsobom, 

vychádzajú  z  odlišných predsudkov, štandardov rovnosti a poskytovaných oprávnení. 

Tendencia  EÚ  harmonizovať  právnu  úpravu  jednotlivých  štátov  môže  napomôcť 

k  presadeniu  a  rozširovaniu  konceptu  viacnásobnosti  v  spoločnosti.   Výraznejšie  sa 

ozývajú  hlasy  volajúce  po  integrovanejšom  a  koherentnejšom  prístupe  v  oblasti 

antidiskriminačného  práva  umožňujúc  zohľadniť  viac  diskriminačných  dôvodov 

súčasne a umožňujúc čeliť hrozbám viacnásobnej diskriminácie.113  Integrovaný prístup 

by mohol zabezpečiť prehľadnejší, jednoduchší a efektívnejší systém ochrany.  

Akési  náznaky  prenikania  konceptu  viacnásobnej  diskriminácie  do  právnej 

úpravy Európskej únie nachádzame v primárnych i v sekundárnych prameňoch práva. 

Smernica  Rady  2000/43/ES  o  rovnom  zaobchádzaní  vo  svojej  Preambuli  spomína 

pojem viacnásobnej diskriminácie a to spôsobom, že „...pri zavádzaní zásady rovného 

zaobchádzania  bez  ohľadu na  rasový alebo etnický pôvod by sa  spoločenstvo malo 

zamerať […] na odstránenie nerovností  a na podporu rovnosti medzi mužmi a ženami, 

najmä  preto,  že  ženy  sú  často  obeťami  viacnásobnej  diskriminácie“. 

Ani  Charta  základných  práv  Európskej  únie,  zatiaľ  ako  právne  záväzný  katalóg 

základných práv, nerieši prípady viacnásobnej diskriminácie, na rozdiel od Koncepcie 

111 NIELSEN R.,  Is  European Union equality law capable of  addressing multiple and  intersectional 
discrimination yet? In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 32. 

112 VIETEN  U.,  Intersectionality  scope  and  multidimensional  equaity  within  the  European  Union: 
Traversing national  boundries of inequality?  In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-
Discrimination Law, s. 94.

113 Equality  and  Non-Discrimination  in  an  Enlarged  European  Union,  European  Commision  Green 
Paper, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004.  [online] 
[cit.  2011-07-23]  Dostupný z  WWW  <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2004:0379:FIN:EN:PDF>
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rovnosti príležitostí žien a mužov 2001 a ďalších programov zameraných na zaistenie 

rovných  šancí  obom  pohlaviam.   Pojem  viacnásobná  diskriminácia  sa  objavil 

v  súvislosti  s  rozhodnutím  771/2006/EC  o  vyhlásení  Európskeho  roku  rovnakých 

príležitostí  pre všetkých (2007), s iniciatívou o vnesenie rozmanitosti do európskych 

štruktúr.  Tzv. horizontálna antidiskriminačná smernica taktiež odkazuje na viacnásobnú 

diskrimináciu  a  Európska  komisia,  v  projekte  Genderace,  sa  zamerala  práve 

na  pochopenie  a  rozšírenie  vedomostí  o  viacnásobnej  diskriminácií,  na  základe 

interakcie  rodu  a  rasy.   Projekt  vyzvihuje  potrebu  prijímať  pozitívne  opatrenia, 

presadzovať  tzv.  gender  mainstreaming114 na  zabránenie  nerovného  zaobchádzania 

a vyvinutím právnej definície viacnásobnej diskriminácie by priniesla jasnejšiu úpravu 

v  tejto  oblasti.115  Cesta  v  budúcnosti  by  mala  viesť  i  k  vytvoreniu  jednotného 

a uceleného rámca poskytujúceho efektívnejšiu ochranu obetiam diskriminácie.

Zdá  sa,  že  právo  Európskej  únie  nevyužíva  všetky  možnosti,  ktoré  ponúka 

koncept  viacnásobnej  (prelínajúcej  sa)  diskriminácie.   V  súčasnosti  sa  pozornosť 

obracia  na  kauzy,  v  ktorých  popri  rodu  je  druhým  charakteristickým  rysom 

vierovyznanie.   Európske  štáty  častokrát  len  tolerujú  osoby  s  nekresťanským 

náboženským vyznaním ako ekonomicky výhodnú príležitosť  získať  lacnú pracovnú 

silu.116  Dôsledkom toho  je  triedna  vyčlenenosť  týchto  skupín.   Autorka  Koldinská 

odporúča zameranie a rozvoj  antidiskriminačného práva hlavne v oblasti  viacnásobnej 

diskriminácie.  Nepochybne by bolo žiaduce zaviesť jednotnú definíciu viacnásobnej 

diskriminácie na európskej úrovni pre uľahčenie výkladu a aplikácie daného konceptu. 

Dá sa povedať, že antidiskriminačné právo EÚ sa postupne posúva od rovnosti 

príležitostí  smerom  ku  pozitívnym  akciám  a  tzv.  gender  mainstreamingu.   Obe  sú 

v  súlade  s  konceptom  viacnásobnej  diskriminácie,  o  ktorých  sa  ešte  zmienim 

v  poslednej  kapitole  svojej  práce.   Napriek  týmto  postupným  zmenám  otázka 

komplexnejšej úpravy viacnásobnej diskriminácie na seba ešte nechá čakať.

114 Znamená implementáciu  analýz  a  riešenie  rozdielnych  potrieb  a  priorít  mužov a  žien  na  každej  
úrovni politického procesu.  To znamená, že k odlišným potrebám žien by sa malo prihliadnuť s tým,  
že by sa mala venovať pozornosť ich osobitným skúsenostiam. 

115 GendeRace, 2010. [online] [cit. 2011-07-28]. Dostupný z WWW <http://genderace.ulb.ac.be>
116 VIETEN,  Intersectionality  scope  and  multidimensional  equaity  within  the  European  Union: 

Traversing national  boundries of inequality?  In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-
Discrimination Law, s. 101.
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2.3  Relevantná judikatúra Európskeho súdneho dvora a Európskeho  
súdu pre ľudské práva

Presadzovanie ochrany ľudských práv je zásluhou niekoľkých medzinárodných 

inštitúcií, i keď na európskej pôde majú predovšetkým význam Európsky súdny dvor 

(ESD) a Európsky súd pre ľudké práva (ESĽP).  V dôsledku toho sa obvykle hovorí 

o  'dvojkoľajnosti  systému'.   To  znamená,  že  okrem spomenutých smerníc  Európsky 

dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, na základe ktorého 

bol  zriadený  ESĽP,  poskytuje  členským  štátom  Rady  Európy  ochranu  v  oblasti 

porušovania  ľudských  práv.   Dohovor  vytvoril  systém  poskytujúci  možnosť 

individuálnej  ochrany jednotlivcov formou sťažností  vzťahujúc  sa  i  na  horizontálne 

vzťahy medzi jednotlivcami.   

Z akého dôvodu má však význam EDĽP pre právo EÚ?  Postavenie a činnosť 

ESD je ovplyvnená pôvodnou ekonomockou povahou ES a ochrane ľudských práv sa až 

postupne  začala  venovať  pozornosť.   „Až  potom  sa  pojem  ľudských  práv,  resp. 

'základných práv',  ako bol  vytvorený judikatúrou Európskeho súdneho dvora,  dostal 

do zmluvných inštrumentov“117, čo predstavuje ten základný rozdiel v súvislosti s ESĽP, 

kde ľudskoprávne štandardy vychádzajú zo zmluvných textov či  sú dotvárané práve 

judikatúrou. ESD síce nie je viazaný rozhodnutím EDĽP, avšak ho považuje za  'zdroj 

inšpirácie'118 a  pôvodná  Zmluva  o  EÚ  vo  svojom  6.  článku  odkazuje  na  EDĽP. 

Neznamená to však priamu inkorporáciu práv a slobôd stanovených v EDĽP, ale skôr 

„...zmluvnú väzbu Únie a Spoločenstva k základným právam...“.119   

Badateľná  je  aj  inšpirácia  Charty  základných  práv,  vyhlásený  v  roku  2000 

a predstavujúci súhrnný katalóg základných práv EÚ, Dohovorom.  Pri vzniku Charty sa 

sledoval  cieľ,  aby  nový  katalóg  ponúkal  minimálne  ľudskoprávne  štandardy 

garantované EDĽP a zaistil  koexintenciu týchto dvoch systémov odkazom na EDĽP 

v článku 52 odst.3.  Vzniká však otázka, či sa síce ešte právne nezáväznou Chartou 

rysuje  cesta  EÚ  k  vytvoreniu  vlastného  systému  ochrany  práv?120 
117 ŠTURMA P., Vztah Europské úmluvy o lidských právech a evropského práva [online] [cit. 2011-07-

20]. Dostupný z WWW <http://www.cak.cz/files/283/VztahEvropskeUmluvyaEvropskehoPrava.rtf>
118 SCHIEK D. From European Union non-discrimination law towards multidimensional equality law 

for Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 10.
119 ŠTURMA P., cit. 117.
120 ŠTURMA P., cit. 117.

31



ESD sa pôvodne pri svojej činnosti opieral o EDĽP ako o hlavný interpretačný zdroj 

v oblasti ľudských práv a je otázkou, či ho Charta časom dokáže nahradiť, čo by mohlo 

spôsobiť ich rozdielny vývoj (i odlišnú judikatúru) a možnú vojnu súdov o konečné 

slovo, ako uvádza autor Šturma.

Vzájomný vzťah medzi ESD a ESĽP demonštruje kauza o rómskych deťoch 

v českých špeciálnych školách, D.H. a ostatní v. Česká republika.121  Jedná samo prípad, 

v ktorom pôvodne sedemčlenný malý senát ESĽP v pomere 6:1 rozhodol v prospech 

Českej republiky a o rok pozdejšie, teda  v roku 2007 veľký senát väčšinou 13:4 v jej 

neprospech.122  V danom prípade 18 rómskych detí študovalo v zvláštnej (špeciálnej) 

škole,  určenej  pre  mentálne  postihnuté  deti  so  špeciálnym  výchovno-vzdelávacím 

programom.  Kauza je predovšetkým zaujímavá z pohľadu možných dôkazov nepriamej 

diskriminácie.   ESĽP až  od  roku  2001  uznáva,  že  politika  postihujúca  len  určitú 

skupinu,  teda  prípad  nepriamej  diskriminácie,  môže  predstavovať  porušenie  zákazu 

diskriminácie, i keď s dodatkom, že jednoduché štatistické výkyvy nie sú ako dôkazy 

dostačujúce.123  V danej  kauze  oficiálne  statistiky  ukazovali,  že  rómske  deti  tvorili 

89-90% žiakov v týchto  školách.   V prvom stupni  ESĽP dospel  k  záveru,  že  dané 

dôkazné  prostriedky  nie  sú  dostačujúce  na  preukázanie  nepriamej  diskriminácie. 

Veľký senát však naopak rozhodol, že v okamžiku, keď je prima facie prekázané odlišné 

zaobchádzanie,  je  na  strane  druhej,  teda  v  tomto  prípade  Českej  republike,  aby 

dokázalo,  že  existovali  ospravedlňujúce  dôvody  pre  podobné  zaobchádzanie.124 

Hovorí sa tomu prechod dôkazného bremena, na základe ktorého ESĽP opierajúc sa 

o nazhromaždené údaje poukázal na prípad nepriamej diskriminácie.  Totiž kým 1,8 % 

nerómskych detí navštevovalo špeciálnu školu, tak u rómskych detí to bolo 50,3 %125, 

z  čoho  vyplýva,  že  bolo  27-  krát  pravdepodobnejšie,  že  rómske  dieťa  skončí 

v špeciálnej škole.  Dá sa teda konštatovať, že ESĽP napriek tomu, že štatistické výkyvy 

121 Rozsudok Veľkého senátu ESĽP zo dňa 13.11.2007, D.H. a ostatní v. Česká republika, (sťažnosť  
57325/00) 

122 Svoboda  vyslovuje  podozrenie,  že  rozhodovanie  ESĽP  značne  závisí  na  personálnom  zložení 
konkrétneho senátu. SVOBODA P., D.H. A ostatní v. Česká republika: i mistr tesař se někdy utne? 
[online] [cit. 2011-07-23]  

       Dostupný z WWW <http://www.sojdrova.cz/dokumenty/DH_ostatni_versus_CR.doc>
123  SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 55.
124  SCHEU H. Ch. (ed.) cit. 123, s. 55 - 56.
125 GOODWIN M., Multidimensional exclusion Viewing Romani marginalisation through the nexus of 

race and poverty. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 144.
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nepovažoval za dostačujúce dôkazy nepriamej diskriminácie, v prípade D.H. a ostatní 

v.  Česká republika vykročil  smerom k ich uznaniu a  ako uvádza aj  autor  Scheu, je 

možné  v  blízkej  budúcnosti  očakávať,  že  podobné  štatistické  výkyvy  sa  stanú 

indikátormi nepriamej  diskriminácie.126  Po tomto stručnom úvode o postavení  ESD 

a ESĽP v systéme zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a ich vzájomného 

vzťahu  by  som  pristúpila  k  relevantnej  judikatúre  z  pohľadu  viacnásobnej 

diskriminácie. 

Skôr, než by som pristúpila ku kauzám na európskej pôde, stálo by za zmienku 

uviesť prístup Spojených štátov amerických, kde koncept viacnásobnej diskriminácie 

má svoj pôvod.  Americká judikatúra zo začiatku nereagovala tak pozitívne na nový 

koncept: v kauze DeGraffenreid127 americké černošky neboli schopné dokázať menej 

priaznivé  zaobchádzanie  ani  na  základe  rodu  a  ani  rasy,  i  keď  jednoznačne 

k diskriminácii došlo.  Až v neskorších kauzách sa uznalo, že viacnásobná diskriminacia 

predstavuje  špecifický  prípad  diskriminácie,  i  keď  sa  zohľadňovala  len  kombinácia 

dvoch  dôvodov  a  to  prelínanie  rodu  a  rasy.128  Hodnotiac  však  celkový  prístup 

Spojených  štátov  amerických  i  Kanady vo  vzťahu  ku viacnásobnej  diskriminácii  je 

možné  konštatovať,  že  zaujali  značne  otvorený  a  veľkorysý  spôsob  vnímania, 

garantovania a aplikácie tejto koncepcie.129  Súdy prijali tzv. plus jeden dôvod130 prístup, 

čo  znamená  obmedzenie  diskriminačných  dôvodov  na  celkovo  dva  a  skúma  sa 

historické,  sociálno-ekonomické a  kultúrne pozadie jednotlivcov podporujúc koncept 

viacnásobnej diskriminácie. 

Na rozdiel od problému postavenia černošiek v spoločnosti v Spojených štátoch 

amerických sú v Európe najčastejšími obeťami viacnásobnej diskriminacie imigrujúce 

ženy.131  Je pravda, že imigrantmi nie sú len ženy, ale situácia žien v novom štáte bude 

126 SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 55.
127 Rozsudok US Federal Court of Appeals, DeGraffenreid v. General Motors Assembly Division, 413 F 

Supp 142
128 FREDMAN S.,  Positive rights  and positive duties.  Addressing intersectionaity.  In  SCHIEK D. a 

CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 77.
129 Tackling  Multiple  Discrimination   Practices,  policies  and  laws.  European  Commission,   2007. 

[online]  [cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW  <http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=738&langId=en&pubId=51&type=2&furtherPubs=no>

130 MOON G.,  Multiple Discrimination - Problems Compounded or Solutions Found? Justice Journal, 
2006,  roč. 3, č. 2., s. 86 - 102.

131 FREDMAN S., cit. 128, s. 75.
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obvykle odlišná od postavenia mužov, pretože ony sú najčastejšie zamestnané v nižšie 

platených segmentoch pracovného trhu.  Európska štúdia132 ukázala, že síce imigranti sú 

obecne  vystavení  väčším  tlakom  diskriminácie  na  pracovnom  trhu  než  domáce 

obyvateľstvo, ale predovšetkým sú to ženy, ktoré prijímajú nižšie finančne ohodnotené 

práce, ktoré sú často vo výraznom nepomere k ich získanému vzdelaniu a kvalifikácii. 

Napriek  tomu,  že  sa  ESD  doposiaľ  výslovne  ku  konceptu  viacnásobnej 

diskriminácie  nevyjadril,  v  niekoľkých  kauzách  sa  jej  nedokázal  úplne  vyhnúť. 

Prvú  skupinu  tvoria  sťažnosti  žien  v  kauzách  Allué133,  Spotti134,  Schöning-

Kougebetoulou135 a Scholz136.  V kauze Allué Univerzita v Benátkach odmietla predĺžiť 

pracovné zmluvy pani Pilar Allue, pôvodom Španielka a pani Carmel Mary Coonan, 

pochádzajúcej  z  Veľkej  Británie,  ktoré  pracovali  ako  asistenky  pri  výuke  cudzích 

jazykov.  Súd sa zaoberal otázkou, či je v súlade s princípom voľného pohybu osôb 

v rámci ES stanovenie obmezenej doby zamestnaneckého vzťahu, ako tomu bolo v tejto 

kauze.  V rámci konania o predbežnej otázke dospel k záveru, že podobné obmedzenie, 

i  keď  na  prvý  pohľad  pôsobiace  voči  všetkým osobám rovnakým (obmedzujúcim) 

spôsobom, v skutočnosti má výraznejší dopad na osoby z iného členského štátu a tým 

pôsobí diskriminačne.  Ďalej však ESD nešiel, teda rozhodol výlučne na základe štátnej 

príslušnosti  a  neriešil  otázku  možnej  viacnásobnej  diskriminácie  kombináciou 

i diskriminačného dôvodu pohlavia.   Podobne postupoval aj  v prípade ďalších troch 

kaúz. 

V  kauzách  Adoui  a  Cornuaille137 a  Jany  et  al.138 sa  jednalo  o  prípady 

'prostitutiek'.   Pani  Adoui,  pôvodom  Francúzka,  podola  kompetentným  autoritám 

132 Migrants,  Minorities  and  Employment:  Exclusion,  Discrimination  and  Anti-diskrimination  in  15 
Member States of the European Union. EUMC Comparative Study, European Monitoring Centre on 
Racism  and  xenophobia,  2003.  [online]  [cit.  2011-07-23]   Dostupný z  WWW 
<http://fra.europa.eu/fraWebsite//pub/comparativestudy/CS-Employment-en.pdf>

133 Rozsudok ESD zo dňa 2.8.1993, Pilar Allué a Carmel Mary Coonan a ďalší v. Università degli studi 
di Venezia a Università degli studi di Parma, C-59/91, C-331/91 a C-332/91.

134 Rozsudok ESD zo dňa 20.10.1993, Maria Chiara Spotti v. Freistaat Bayern, C-272/92.
135 Rozsudok  ESD  zo  dňa  15.1.1998,  Kalliope  Schöning-Kougebetoulou  v.  Freie  und  Hansestadt 

Hamburg, C-15/96.
136 Rozsudok  ESD  zo  dňa  23.2.1993,  Ingetraut  Scholz  v.  Opera  Universitaria  di  Cagliari  a  Cinzia 

Porcedda, C-419/92.
137 Rozsudok ESD zo dňa 18.5.1982, Rezguia Adoui v.  Belgický štát  a ville  de Liège a Dominique 

Cornuaille v. Belgický štát, 115 a 116/81. 
138 Rozsudok ESD zo dňa 20.11.2001, Aldona Malgorzata Jany a ďalší v. Staatssecretaris van Justitie, C-

268/99.  
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v  Belgicku  žiadosť  o   povolenie  pobytu.   Jej  žiadosť  bola  odmietnutá  s  tým,  že 

do 15 dní mala opustiť územie Belgicka s odôvodnením jej správania a práce v bare, 

kde  bolo  bežné,  že  sa  čašníčky  vystavovali  do  okien  s  možnosťou  'sa  venovať' 

potenciálnym  klientom.   Podobne  dopadla  aj  pani  Cornuaille,  ktorá  bola  políciou 

popisovaná ako 'pani s otáznikom ohľadne  morálnych hodnôt' a ktorá vôbec neobdržala 

odpoveď na svoju žiadosť.   ESD síce vyslovil,  že členské štáty nemôžu na základe 

článku 54 a 63 ZFEÚ (v predlisabonskom znení článok 48 a 56 ZES) obmedziť pohyb 

osôb v ES a to s odôvodnením verejného záujmu, ak domáce obyvateľstvo podobným 

negatívnym  opatreniam  v  danom  prípade  nemusí  čeliť.   Na  druhej  strane  ESD 

v  súvislosti  s  voľným  pohybom  prostitútok  mohol  pripustiť,  že  rod  žien  zohráva 

obvzlášť  význam v daných kauzách.   Totiž  prostitúcia  predstavuje  jedinečný prípad 

voľného pohybu charakteristický predovšetkým pre ženy, ale súd nakoniec nezohľadnil 

možnosť uplatnenia viacnásobnej diskriminácie.  

Rozsudok Coleman139 sa týkal otázky, či sa diskriminačné právo vzťahuje len 

na osoby priamo zdravotne postihnuté alebo aj  na osoby, ktoré sú v určitom vzťahu 

k zdravotne postihnutým osobám.  Pani Sharon Coleman, pracujúca pre malú anglickú 

firmu  s  názvom  Attridge  Law,  totiž  mala  syna,  ktorý  trpel  vážnou  chorobou. 

Pod obvinením, že zneužívala synovu chorobu, sa po prepustení z práce obrátila na súd. 

ESD uznal, že zmyslom ochrany pod záštitou európskych smerníc je zakázať všetky 

formy diskriminácie, v tomto prípade z dôvodu zdravotného postihnutia.  To znamená, 

že sa ochrana nevzťahuje na konkrétnu skupinu osôb, ale na vymedzené diskriminačné 

dôvody  a  tým  umožnuje  ochranu  aj  pre  matku  zdravotne  postihnutej  osoby. 

Avšak ani v tomto prípade súd nešiel ďalej a nezaoberal sa s teoretickou možnosťou 

prípadu  viacnásobnej  diskriminácie  v  podobe  kombinácie  rodu  a  zdravotného 

postihnutia.  

Ďalším anglickým príkladom, keď taktiež mohla/mala byť uplatnená prelínajúca 

sa diskriminácia, je kauza pani Bahlovej140, ktorá pracovala pre Law Society vo Veľkej 

Británii.   Žalovala  práve  právnickú  spoločnosť,  že  sa  z  jej  strany  cítila  byť 

diskriminovaná.  Žalobu podala na základe skutočnosti, že je černoška, spojujúc dôvody 

139 Rozsudok ESD zo dňa 17.7.2008, S. Coleman v. Attridge Law a  Steve Law, C-303/06.
140 Rozsudok UK, Bahl v Law Society [2004] IRLR 799.

35



rodu a rasy.  Totiž pani Bahlová predstavovala prvú černošku v danej pracovnej pozícii, 

keďže  vo  firme  boli  zamestnaní  len  bieli  muži  s  mnohoročnými  skúsenosťami. 

Poukazovala na skutočnosť, že sa ocitla v pozícii, kde bola jediná, ktorá nebola biela 

a  mužského  rodu  medzi  pracovníkmi  firmy.   V dôsledku  toho  jej  postavenie  bolo 

špecifické, pretože sa u nej kumulovali dva znaky súčasne. Súd však nepripustil žalobu 

na základe prelínajúcej sa diskriminácie.  Podľa Petra Gibsona LJ bolo možné predložiť 

diskrimináciu buď len na základe rodu alebo rasy, ale v každom prípade museli byť tieto 

dva aspekty posudzované oddelene.  

Po  týchto  úvodných  stručnejšie  vylíčených  kauzách  sa  v  nasledujúcej  časti 

venujem dvom pravdepodobne  najtypickejším príkladom viacnásobnej  diskriminácie 

v podobe rómskych a moslimských žien.  

Asi najzraniteľnejšiu podskupinu žien v Európe predstavujú práve ženy a dievky 

z rómskych a iných kočovníckych komunít.  Rómske obyvateľstvo patrí medzi najviac 

diskriminované skupiny v Európe.141  Bežne čelia znevýhodneniu v spoločnosti všetci 

príslušníci  tejto  skupiny,  ale  ženy  sú  aj  v  tomto  prípade  viac  zasiahnuté. 

Rómske  dievčatá  častejšie  majú  vyššiu  absenciu  v  škole,  pretože  sa  skorej  vydajú, 

musia  sa  starať  o  rodinu  a  v  produktívnom  veku  taktiež  dosahujú  vyššiu  mieru 

nezamestnanosti.142  I  keď  sa  postavenie  rómskych  žien  vo  vlastnej  komunite 

v posledných rokoch výrazne mení k lepšiemu, napriek tomu ich postavenie v rámci 

celej spoločnosti je naďalej veľmi neuspokojivé.143  Zlá sociálno-ekonomická situácia 

rómskych žien je nielen v Českej republike závažným problémom, ktorý nemôže byť 

vyriešený len  strohou legislatívou,  ale  je  nutné  prijať  iniciatívne  stratégie  zamerané 

na odstránenie existujúcich nerovností v spoločnosti.144  Zvláštnosťou v tejto oblasti je 

niekoľko  desaťročí  vžitý  systém  negatívnych  predsudkov  a  stereotypov  voči  tejto 

skupine osôb.  

141 GOODWIN M., Multidimensional exclusion Viewing Romani marginalisation through the nexus of 
race and poverty. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 137.

142 FREDMAN  S.,  Positive  rights  and  positive  duties.  Addressing  intersectionaity.  In  SCHIEK  D. 
a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 76.

143 PULKRÁBKOVÁ K. Rámování   reprezentace  romských  žen v české společnosti. SOCIOweb.  
[online] [cit. 2011–07-23] 

       Dostupný z WWW <http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/176_socioweb_11_09.pdf>
144 KOLDINSKÁ K.,  Multidimensional  equality in  Czech and Slovak Republics  The case of Roma 

women. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 257.
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Rómska populácia a riešenie ich situácie je horúcim problémom tak v Českej 

republike ako i na Slovensku.  V oboch štátoch Rómovia predstavujú výraznú menšinu 

s  celkovým  počtom  približne  300  000  osôb.145  Nedávna  štúdia  o  životných 

podmienkach Rómov146 priniesla znepokojujúce výsledky predovšetkým pre Slovensko, 

kde 73 % rómskej populácie žije v materiálnej chudobe a ich príjmom sú len sociálne 

dávky.   V prípade  Českej  republiky  zase  ukázalo  rozhodnutie  ESĽP vo  veci  D.H. 

a  ostatní  v.  Česká  republika147,  že  segregácia  rómskych  detí  okrem  toho,  že  ich 

negatívne poznamenáva, neumožňuje im prístup k regulérnemu systému vzdelávania a 

tým sa ich šance v neskoršom profesnom živote značne zhoršujú.

Autorka  Koldinská  skúma  diskrimiáciu  rómskych  žien  jednak  na  základe 

prístupu    k vzdelaniu a na pracovný trh ako formu znásobenej diskriminácie a problém 

nedobrovoľnej  sterilizácie  rómskych žien ako prípad prelínajúcej  sa diskriminácie.148 

V oblasti vzdelávania sa jedná o problém segregovaného vzdelávania rómskych detí; 

na Slovensku nie sú prístupné oficiálne štatistické údaje, ale v Českej republike asi 75% 

rómskych  detí  navštevuje  špeciálne  školy.149  Príčinou  je  najčastejšie  neschopnosť 

rómskych  detí  prispôsobiť  sa  koncepcii  výuky,  sústrediť  sa  na  výklad  a  správať  sa 

adekvátnym spôsobom.  Táto výrazná neschopnosť adaptovať sa na nové prostredie má 

svoje korene v chudobnom domácom prostredí, v ktorom detí vyrastajú a v nesprávnych 

vzoroch správania, s ktorými sa denne stretávajú.  Nadväzujúc na absenciu vzdelania 

a  pretrvávajúcich  stereotypov  o  role  ženy  v  domácnosti,  je  situácia  rómskych  žien 

pre uplatnenie na pracovnom  trhu veľmi problematická.   Nedobrovoľná sterilizácia 

rómskych žien sa predovšetkým konala v dobe komunizmu na území Československa 

145 Na Slovensku predstavujú Rómovia pribl. 7%, t.j. 380 000 osôb, a v Českej republike okolo 3% 
obyvateľstva, t.j. 300 000 osôb. KOLDINSKÁ K., Multidimensional equality in Czech and Slovak 
Republics  The  case  of  Roma  women.  In  SCHIEK  D.  a  CHEGE  V.  European  Union  Non-
Discrimination Law, s. 258.

146 FILADELFIOVÁ J.,  GERBERY D.,  ŠKOBLA D.,  Report  on the Living Conditions of Roma in 
Slovakia. United Nations Development Programme, Friedrich  Stiftung,  2007. [online] [cit. 2011-07-
23]  Dostupný z  WWW  <http://europeandcis.undp.org/home/show/2A5FACD7-F203-1EE9-
B9D24B3ABF4BE773>

147 Rozsudok Veľkého senátu ESĽP zo dňa 13.11.2007, D.H. a ostatní  v. Česká republika,  (sťažnosť 
57325/00).

148 KOLDINSKÁ K.,  Multidimensional  equality in  Czech and Slovak Republics  The case  of  Roma 
women. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 262.- 270.

149 KRISTKOVÁ V. Právo na vzdělání – segregace rómskych dětí v základním školství, Zpráva o vývoji 
práv  dětí  v  ČR  v  letech  2003  –  2005,  2006.  [online]  [cit.  2011-07-23]   Dostupný z  WWW 
<http://www.llp.cz/_files/file/Zprava_.pdf>
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a pretrvávala až do 90-tych rokov 20. storočia.  Socialistická vláda využívala sterilizáciu 

Rómiek  ako  nástroj  na  reguláciu  demografických  ukazateľov.150  Šokujúca  je 

skutočnosť, že posledná kauza v tejto oblasti prebehla v roku 2001, t.j. pred desiatimi 

rokmi. 

Ako by sa však mal riešiť tento naliehavý prípad viacnásobnej diskriminácie?

Koldinská vo svojom článku odporúča tri kroky vo vzťahu k ochrane rómskych žien151: 

poprvé,  konkrétne vlády majú byť iniciátormi pre rozšírenie koncepcie viacnásobnej 

diskriminácie; po druhé, vlády sa naďalej majú snažiť o spoluprácu s mimovládnymi 

organizáciami pre získanie bližších informácií o situácii v spoločnosti; po tretie je nutná 

spolupráca medzi štátmi zdielajúcimi podobné skúsenosti a problémy.  Niektorí autori 

však  upozorňujú,  že  cesta  cez  sústredenie  sa  na  rasovú  diskrimináciu  a  pozitívne 

opatrenia  zo  strany  verejnej  moci  bez  uznania  interakcie  medzi  rasou  a  chudobou 

nevedie k (vy)riešeniu problému s rómskym obyvateľstvom.152  Podľa Goodwina by sa 

malo postupovať sústredením sa na všetky články spoločnosti,  i  na lokálnej  úrovni, 

za účelom zabezpečiť im potrebné sociálno-ekonomické práva a tým sa automaticky 

zaručia potrebné práva aj  Rómom.  Zmeny totiž nie je možné dosiahnuť rozsudkom 

súdu alebo iným štátnym nástrojom, ale je nutné zmeniť samotné pomery v spoločnosti. 

Ďalším ukážkovým príkladom viacnásobnej  (prelínajúcej  sa)  diskriminácie  je 

problém spojený  s nosením šatiek u moslimiek (arabsky hijab), nazývaných ako burky. 

V danom prípade sa jedná o možnú interakciu troch diskriminačných dôvodov a to rodu, 

rasy a vierovyznania.   Do centra pozornosti  sa dostal problém buriek po ich zákaze 

nosenia vo verejných školách, vo Francúzsku.153  Napätie medzi západnou a islámskou 

kultúrou sa začalo vyostrovať po 11.9.2001 a je dodnes citeľné.  Problém spočíva v tom, 

že sloboda náboženského vyznania v sebe zahrňa aj aspekt manifestácie vyznania a ak 

burky, turbány alebo židovské kippas predstavujú súčasť takejto manifestácie vyznania, 

štát  by  ho  mal  garantovať.   I  keď  sa  francúzska  právna  úprava  tvári,  že  zakázala 

manifestáciu akéhokoľvek náboženského vyznania vo verejnej sfére, v skutočnosti táto 

150 KOLDINSKÁ K.,  Multidimensional  equality in  Czech and Slovak Republics  The case  of  Roma 
women. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 267.

151 KOLDINSKÁ K., cit. 150, s. 273.
152 GOODWIN M., Multidimensional exclusion Viewing Romani marginalisation through the nexus of 

race and poverty. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 154.
153 V Belgicku taktiež začína platiť zákon zakazujúci nosenie buriek na verejnosti.

38



iniciatíva smerovala proti islámu.154  Etnický pôvod moslimských prisťahovalcov spustil 

vlnu akejsi odmeranosti, izolácie a nepriameho boja o postavenie islámu v spoločnosti 

a  vyústil  v zákaz nosenia šatiek.   Zákaz mal  pravdepodobne demonštrovať prevahu 

väčšiny, t.j. francúzskeho obyvateľstva nad moslimskými imigrantmi. 

V súvislosti s viacnásobnou diskrimináciou ani problém s burkami nepriniesol 

väčšiu  zmenu  v  prístupe  judikatúry.  Na  anglickej  pôde  sa  odohrala  kauza 

Azmi v. Kiklees155, kde pani Azmi pracovala v štátnej škole a ako pravá moslimka si 

zakrývala tvár (aj) počas vyučovania. Riaditeľ školy jej to zakázal v dobe, keď sa pani 

Azmi zdržiavala v škole, pretože počas výuky žiaci nemohli sledovať jej tvár, mimiku, 

čo  sťažovalo  výuku.   Keď  tak  pani  Azmi  odmietla  učiniť,  bola  prepustená. 

Podala  žalobu  k  súdu,  avšak  nastal  znova  problém  s  vhodným  komparátorom. 

Pri hľadaní vhodného komparátora, teda osoby v porovnateľnej situácii, jej postavenie 

nemohlo byť porovnané s osobou, ktorá si zakrýva tvár bez náboženského presvedčenia, 

pretože  by sa  pochopiteľne  vôbec  nejednalo  o  diskrimináciu.   Komparátorom však 

nemohla byť ani osoba, ktorá si tvár nezakrýva  burkou ako druhá možná alternatíva, 

pretože by sa  znova nejednalo o diskriminačné konanie.  Súd teda dospel záveru, že 

nemohlo ísť o prípad priamej diskriminácie, pretože s ňou nebolo zaobchádzané menej 

priaznivým  spôsobom  než  s  inou  osobou  v  porovnateľnej  situácii. 

Otázkou však zostáva, či nevnímaním skutočnej podstaty danej osoby, t.j. že bola silne 

veriacou moslimskou, nedochádza k potlačovaniu reality, bez ohľadu na daný prípad, 

kde sa javí opodstatnená požiadavka nezakryť si tvár pri výuke jazykov. 

Dá  sa  teda  povedať,  že  ani  ESD a  ani  ESĽP sa  počas  svojej  rozhodovacej 

činnosti  priamo  nezaoberal  konceptom viacnásobnej  (prelínajúcej  sa)  diskriminácie, 

i keď zhora spomenuté kauzy ponúkali možnosť ho v rozhodnutiach zohľadniť. 

154 LOENEN T., The headscarf debate Approaching the intersection of sex, religion and race under the 
European Convention on Human Rights and EC equality law. In SCHIEK D. a CHEGE V. European 
Union Non-Discrimination Law, s. 314.

155 Rozsudok UK, Azmi v Kirklees Metropolitan Council [2007] IRLR 484.

39



3   Prístup členských štátov  Európskej  únie  k  viacnásobnej 
diskriminácii

3.1   Obecný  prehľad  implementácie  antidiskriminačných  smerníc  EÚ  

do vnútroštátného práva členských štátov

V Európskej  únii  sa  antidiskriminačnému právu v  súčasnosti  začína  venovať 

stále  väčšia  pozornosť.   Tento  trend  má  tri  príčiny156:  poprvé  sú  to  nové  dôvody 

diskriminácie, ktoré sú implementované do národných predpisov.  I keď prístup každého 

štátu je odlišný    a ovplyvnený vlastným historickým, sociálnym a politickým vývojom, 

existuje  šesť  obecne  uznávaných  dôvodov  diskriminácie.   Druhým  trendom  je 

reorganizácia inštitúcií pre monitoring rovného zaobchádzania a presadzovania zákazu 

diskriminácie.  V neposlednom rade sa jedná o snahu harmonizovať antidiskriminačné 

normy a povinnosť implementovať smernice EÚ do vnútroštátneho práva členských 

štátov.

Harmonizácia  znamená  zbližovanie,  zjednotenie  a  koordináciu  právnych 

predpisov  členských  štátov  Európskej  únie.157  Harmonizačné  opatrenia  vytvárajú 

jednotný  režim  v  rámci  EÚ  (zrovnateľný  vo  všetkých  členských  štátoch)  v  určitej 

oblasti  a  tým  zohrávajú  významnú  integračnú  funkciu.   Obecné  harmonizačné 

ustanovenie  sa  nachádza  v  článku  114  odst.1  ZFEÚ  (v  predlisabonskom  znení 

článok 95 ZES)  a  v  tzv.  klauzule  flexibility,  ktorú  je  možné použiť  v  ktorejkoľvek 

oblasti bez obmedzenia na vnútorný trh, v článku 352 ZFEÚ (v predlisabonskom znení 

článok  308 ZES).158  V oblasti  antidiskriminačného práva  je  zvláštna  harmonizačná 

právomoc  daná  na  základe  článku  18  odst.  2  ZFEÚ  (v  predlisabonskom  znení 

článok 12 odst.2 ZES), ktorý stanovuje, že „Európsky parlament a Rada môžu v súlade 

s  riadnym  legislatívnym  postupom  prijať  pravidlá  o  zákaze  takejto  diskriminácie”. 

V  súvislosti  s  týmto  prispôsobovaním  sa  právnych  noriem  sa  stručne  zmienim 

o  implementácii  dvoch  základných  antidiskriminačných  smerníc,  konkrétne  rasovej 

156 SKJEIE H., Multiple equality claims in the practice of the Norwegian anti-diskrimination agencies.  
In In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 305.

157 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ T., Evropské právo, s. 298.
158 TICHÝ, L., ARNOLD, R., ZEMÁNEK, J., KRÁL, R., DUMBROVSKÝ T., cit. 157, s. 281.
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a rámcovej smernice, ku ktorým došlo začiatkom 21. storočia.

Hlavným požiadavkom EÚ bolo  implementovať  do  vnútroštátnych predpisov 

jednotlivých  členských  štátov  zásadu  rovnosti  a  zákaz  nerovného  zaobchádzania. 

Obecne sa implementácia smerníc členskými štátmi má uskutočniť v stanovenej lehote, 

ktorá bola v prípade oboch smerníc do roku 2003.  Desať novo pristupujúcich štátov, 

medzi nimi aj Česká republika, mali splniť túto povinnosť v roku ich pristúpenia, teda 

2004.  Dá sa povedať,  že v súčasnosti  proces  implementácie  smerníc je  dokončený 

v každom členskom štáte, i keď s určitými nedostatkami.159

Ak  sa  pozrieme  na  rozsah  smerníc  predovšetkým  z  pohľadu  vymedzených 

antidiskriminačných dôvodov, zisťujeme, že štáty ako Belgicko, Bulharsko, Maďarsko, 

Poľsko a Rumunsko zvolili  dokonca širšiu úpravu antidiskriminačných dôvodov než 

stanovujú smernice a zakázali nerovné zaobchádzanie na základe národnosti,  jazyka, 

farby pleti a zdravotného stavu.160  Demonštratívny výpočet dôvodov zvolilo Fínsko, 

Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko i v Slovinsko.  Rozsah smerníc pokrýva národná úprava 

v Rakúsku,  Bulharsku,  na Cypre,  Dánsku,  Estónsku,  Fínsku,  Francúzsku,  Nemecku, 

Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, na Malte, Holandsku, Portugalsku, na Slovensku, 

v  Slovínsku,  Španielsku  a  vo  Veľkej  Británii.161  Česká  úprava  poskytuje  ochranu 

v rovnakom rozsahu v prípade všetkých diskriminačných dôvodov podľa vymedzeného 

predmetu úpravy, podobne aj Maďarská republika a Belgicko.162

Na základe rasovej smernice všetky členské štáty založili zodpovednú inštitúciu, 

ktorá má čeliť rasovej diskriminácii.  Určitým nedostatkom zo strany členských štátov 

môže byť, že k rasovej smernici sa nestavali ako k  'minimálnemu štandardu', ale skôr 

ako  ku  stavu,  ktorý  má  byť  dosiahnutý.163  Vymedzenie  priamej  a  nepriamej 
159 ERA, Academy of European Law, Implementation of EU anti-discrimination law in the Member 

States:   a comparative approach [online] [cit. 2011-09-15] Dostupný z WWW  <http://www.era-
comm.eu/oldoku/Adiskri/01_Overview/2011_04%20Chopin_EN.pdf>

160 ERA, Academy of European Law, Implementation of EU anti-discrimination law in the Member 
States:   a comparative approach, cit. 159.

161 Developing Anti-Discrimination Law in Europe, The 27 EU Member States compared. [online] [cit. 
2011-09-15]  Dostupný  z  WWW  <http://www.non-discrimination.net/content/media/Comparitive
%20EN%2017052011.pdf>

162 FREDMAN S.,  Positive  rights  and  positive  duties.  Addressing  intersectionaity.  In  SCHIEK  D. 
a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 86.

163 Council  Directive implementing the principle of  equal  treatment between persons irrespective of 
racial or ethnic origin, 2000/43/EC, Five year report  on the application of the Directive: Overview of 
ENAR’s  initial  assessment.  [online]  [cit.  2011-09-15]  Dostupný  z  WWW 
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diskriminácie je veľmi podobné vo všetkých členských štátoch.

Vo vzťahu ku koncepcii viacnásobnej diskriminácie je zatiaľ prístup členských 

štátov obecne málo aktívny, i keď v Holandsku, Írsku a Dánsku sa už s ním pracuje.  

Výnimkou  je  i  Rumunsko,  kde  sa  viacnásobná  diskriminácia  považuje  za  zvláštny 

a závažnejší prípad, ak je niekto diskriminovaný na základe viacerých diskriminačných 

dôvodov.164  Vo  Francúzskej  republike  došlo  k  prijatiu  antidiskriminačného  zákona 

v  roku  2001,  ktorý  stanovuje  univerzálny  rámec  ochrany,  demonštratívny  výpis 

diskriminačných dôvodov umožnujúci jeho rozšírenie o ďalšie dôvody a tzv. priečny 

prístup poskytujúci rovnaký rozsah ochrany cez všetky dôvody.165  Mohlo by sa zdať, že 

francúzska legislatíva je tým pádom naklonená konceptu viacnásobnej diskriminácie, 

v skutočnosti tomu tak úplne nie je.  I napriek tomu, že legislatíva nevylučuje podanie 

žaloby opierajúcu sa o niekoľko diskriminačných dôvodov, v praxi existuje veľmi málo 

kaúz viacnásobnej diskriminácie a súd sa obvykle zameriava na jeden dôvod. 

Fínsky  antidiskriminačný  zákon  z  roku  2004,  ktorý  síce  zjednotil 

antidiskriminačné normy,  sa  nevyjadruje  ku  koncepcii  prelínajúcej  sa  diskriminácie. 

Antidiskriminačné zákonodárstvo sa vo Fínsku zameriava predovšetkým na pracovný 

trh a pracovnoprávne podmienky.  Záruke rovnosti by sa však mala venovať pozornosť 

v širšej rovine, zohľadňujúc jedinečné postavenie a vžité predsudky voči ženám žijúcim 

v  menšinách  a  čeliacim  diskriminácii  v  bežnom  živote.166  Totiž  kombinácia  rodu 

a etnického pôvodu stigmatizuje ženy imigrujúce z iných štátov, ako napríklad z Ruska, 

Estónska a Thajska a vystavujú ich diskriminácii.

V prípade Českej republiky ( i ďalších pristupujúcich štátov k EÚ v roku 2004) 

sa termínom pre prevedenie smerníc stal deň pristúpenia, ktorý však Českou republikou 

nebol dodržaný a k prijatiu antidiskriminačného zákona došlo až v roku 2009.  Pozrime 

sa, aké dôvody stáli v pozadí oneskoreného prijatia AntiZ v českom prostredí.

<http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/pdf/OKT05_ENAR_RD_5yr_Report.pdf>
164 ERA, Academy of European Law, Implementation of EU anti-discrimination law in the Member 

States:   a comparative approach [online]  [cit.  2011-09-15] Dostupný z WWW  <http://www.era-
comm.eu/oldoku/Adiskri/01_Overview/2011_04%20Chopin_EN.pdf>

165 LAULOM S.,  French legal  approaches to equality and discrimination for intersecting grounds in 
employment relations. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 279.

166 NOUSIAINEN K., Utility-based equality and disparate diversities: from a Finnish perspective.  In 
SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 206.
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3.2  Česká republika

Problematike  rovného  zaobchádzania  sa  v  Českej  republike  dlho  nevenovala 

väčšia  pozornosť.167  Pochopiteľne  sa  nejednalo  o  úplne  neznámu  oblasť,  veď  už 

v  tomto   smere  pokroková  československá  Ústava  z  roku  1920  garantovala  ženám 

a  príslušníkom  menšín  volebné  právo.   I  keď  princíp  rovnosti  predstavoval  jednu 

z  ústavných  princípov,  v  neskorších  rokoch  sa  nepremietol  do  zákonnej  úpravy. 

V socialistickej ére sa síce proklamoval princíp rovnosti,  ale v skutočnosti  opak bol 

pravdou.   Práve  preto  požiadavka EÚ na  implementáciu  právnych noriem v oblasti 

antidiskriminačného  práva  poskytla  nové,  i  keď  zo  začiatku  nevyužité  možnosti 

pre českú legislatívu. 

Príčin, prečo antidiskriminačné zákonodárstvo nestálo a vlastne dodnes nestojí 

v centre pozornosti  v Česku, môže byť niekoľko.  Podľa autorky Šiklovej v pozadí 

pasívnejšieho  českého  prístupu  môže  byť  to,  že  v  minulosti  ženy a  muži  spoločne 

vystupovali  proti  nepriateľom,  ako  napríklad  Habsburgom  a  Nemcom,  a  tým  sa 

spoločnosť  nesekularizovala  až  tak  výrazne  na  základe  pohlavia.168 

V  období  socializmu  sa  síce  formálne  garantovala  rodová  rovnosť  a  dochádzalo 

k obecnému potlačovaniu práv mužov i žien, bez rozdielu169, napriek tomu boli ženy 

v  dôsledku  prevládajúcich  stereotypov  v  spoločnosti  v  ťažšom  postavení. 

V  poslednej  etape  práve  príprava  členstva  do  EÚ  vyvinula  akýsi  tlak  na  Českú 

republiku,  aby prijala  potrebné opatrenia  pre súlad s  európskou úpravou i  v  oblasti 

antidiskriminačného  práva.   Problematickým však  zostal  spôsob  prevzatia  právnych 

noriem,  ktorý  sa  nekonal  prechodným,  krok  za  krokom  spôsobom,  ale  ako  súhrn 

hotového univerzálneho balíka.170  Domnievam sa, že práve tento 'tlak zhora' sa potom 

167 KOLDINSKÁ K.,  Multidimensional  equality in  Czech  and  Slovak Republics  The case  of  Roma 
women. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 249.

168 SCHIEK D. From European Union non-discrimination law towards multidimensional equality law 
for Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 23. odkazujúc 
na   nepublikovaný  dokument  prezentovaný  na  Konferencii  Jean  Monnet  4.3.2003  J.  Šiklovej. 
Rozdielneho  názoru  je  autorka  Hana  Maříková,  ktorá  sa  venovala  odlišnému postaveniu  žien  v 
patriarchálnej českej spoločnosti. DOMSCH M. E., LADWIG  D. H.,  TENTEN  E. Gender  Equality 
in  Central  and   European Countries, s. 103 – 133.

169 DOMSCH   M.   E.,   LADWIG  D.  H.,  TENTEN   E.,   Gender   Equality   in   Central   and  
European Countries, s. 103. 

170 KOLDINSKÁ K., cit. 167, s. 250.

43



výrazne odzrkadlil v zdĺhavom procese prijatia českého antidiskriminačné zákona.

Zákaz diskriminácie je v českej právnej úprave zahrnutý i na najvyššom stupni 

v hierarchii prameňov práva.  Listina základných práv a slobôd v článku 1 stanovuje, že 

ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach a článok 3 zaručuje základné práva 

a slobody všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, 

politického  a  iného  zmýšľania,  národného  alebo  sociálneho  pôvodu,  príslušnosti 

k  národnostnej  alebo  etnickej  menšine,  majetku,  rodu  alebo  iného  postavenia, 

vymedzujúc  základné  dôvody  diskriminácie.   Výhradné  ústavné  zakotvenie  zákazu 

diskriminácie však malo svoje úskalie:  uplatnil sa vo vzťahu jednotlivec – štát,  teda 

vo vertikálnych vzťahoch, ale nepôsobil  priamo v súkromnoprávnych vzťahoch voči 

tretej  osobe.   Na  druhej  strane  bolo  možné  dovolať  sa  základných  práv  nepriamo, 

odkazom na žalobnú legitimáciu v zákone.  Pred prijatím antidiskriminačného zákona to 

bol  najčastejšie  §13  Občianskeho  zákoníka171,  ktorý  umožnil  požadovať  ukončenie 

neoprávneného  zásahu,  primerané  zadosťučinenie a  náhradu  nemajetkovej  újmy 

v  peniazoch.   Tento  prístup  mal  svoje  nedostatky,  totiž  „...ústavný  súd  [nemohol] 

zasiahnuť do rozhodnutia obecného súdu len preto, že by sám vykonal pomerovanie 

ústavných  hodnôt  a  základných  práv  ináč  a  dospel  by  k  inému  názoru“172. 

Priamu  ochranu  v  horizontálnych  vzťahoch  priniesla  až  zákonná  úprava  v  oblasti 

diskriminácie  po  prijatí  antidiskriminačného  zákona.   Tento  proces  však  v  Českej 

republike trval pomerne dlho a až po dekáde priniesol svoje ovocie v podobe AntiDZ.

Samotná  príprava  a  prijatie  AntiDZ vzbudili  veľkú  pozornosť  a  vyvolali 

rôznorodé emócie.173  Mohlo tomu tak byť z dôvodu, že oblasť diskriminácie sa fakticky 

dotýka  nášho  každodenného  života  a  tým  pádom  širokého  okruhu  osôb.174 
171 §13(1) Fyzická osoba má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů 

do práva na ochranu její ososbnosti, aby byli odstráněny následky těchto zásahů a aby jí bylo dáno 
přiměřené zadostiučinění.

   §13(2)  Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla 
ve značné míře snížená důstojnost fyzické osoby nebo její vážnost ve spoločnosti, má fyzická osoba 
též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.

  §13(3)  Výši  náhrady  podle  odstavce  2  určí  soud  s  přihlédnutím  k  závažnosti  vzniklé  újmy 
a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

172 Nález sp. zn. I. ÚS 367/03 zo dňa 15.3.2005 (N 57/36 SbNU 605) -  Rejžek proti Vondráčková.

173 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K, KÜHN Z, KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 
M.,  Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 11.

174 Jedná  sa  však  len  o  čiastočnú  pravdu.  Prieskum  na  Slovensku  totiž  ukázal,  že  i  keď  si  49% 
respondentov myslí, že zákaz diskriminácie patrí medzi základné piliere demokratického štátu, 42% 
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Určitou zváštnosťou predurčujúcou samotný prístup k novému zákonu je skutočnosť, že 

prvý  impulz  nevznikol  z  potreby  vylepšiť  postavenie  slabších  jednotlivcov  alebo 

utláčaných skupín v českej spoločnosti, ale súvisel s nutnosťou previesť európske právo 

do českého právneho poriadku.175  V roku 2000, keď sa začali prvotné prípravy novej 

právnej  úpravy,  na  európskej  úrovni  smernice  upravovali  výhradne  pracovnoprávne 

vzťahy,  čo  ako  tak  zodpovedalo  vtedajšiemu  českému  právnemu  stavu. 

Avšak postupne s rozširovaním jednak záberu antidiskriminačnej úpravy i mimo výkon 

závislej  činnosti176,  uznaním  ďalších  antidiskriminačných  dôvodov  okrem  rodu 

a predvídateľne rozvíjajúcej  sa rozhodovacej  činnosti  Európskeho súdneho dvora by 

vznikla  neustála  potreba  novelizovať  niekoľko  desiatok  českých  zákonov.177 

Tieto skutočnosti výrazným spôsobom prispeli ku konečnému prijatiu AntiDZ, i keď 

po značných peripetiách od prvej podoby návrhu zákona z roku 2005. 

Ako už bolo spomenuté, zákonodárny proces predchádzajúci samotnému prijatiu 

zákona bol značne komplikovaný.  Prvý návrh AntiDZ bol prezentovaný v Poslaneckej 

snemovni  21.1.2005,  ku  ktorému  bolo  pripojených  veľa  pozmeňovacích  návrhov. 

Avšak  návrh  zákona  neschválil  Senát  a  poslal  ho  späť  Poslaneckej  snemovne. 

Počas  druhého  čítania  v  Poslaneckej  snemovni  chýbalo  potrebných  101  hlasov 

pre schválenie návrhu.  Dôvodom odmietnutia návrhu zákona mohol byť strach z príliš 

širokého  záberu  zákona  a  hlavne  nedôvera  a  neznalosť  koncepcie  pozitívnych 

opatrení.178  Prepracovaný návrh nového AntiDZ sa dostal do novozvolenej Poslaneckej 

snemovne  v  júli  2007,  ktorý  však  prezident  republiky  16.  mája  2008  vetoval. 

Po tých všetkých naťahovaniach i s odložením hlasovania o návrhu došlo 17. júna 2009 

z  nich  dodáva,  že  dôraz  by  sa  mal  klásť  na  boj  s  inými  problémami.  SEKULOVÁ  M., 
GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady  verejnosti  na 
diskrimináciu,  rovnosť  a  rovné  zaobchádzania.  [online]  [cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW 
<http://www.ivo.sk/6116/sk/publikacie/diskriminacia-a-viacnasobná-diskriminacia>

175 Na rozdiel od otvorenejšieho slovenského prístupu, kde na základe výskumu uskutočneného v čase 
od  8.  -14.  septembra  2004,  85%  obyvateľov  bez  ohľadu  na  rozdielnu  sociálno-demografickú 
príslušnosť  ku  skupinám  a  bez  rozdielu  v  politickom  zmýšlaní  považovalo  za  správne,  že  bol 
schválený  antidiskriminačný  zákon.  VELŠIC  M.,  BÚTOROVÁ  Z.,  Prijatie  antidiskriminačného 
zákona  podporuje  drvivá  väčšina  občanov.  [online]  [cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW 
<http://www.ivo.sk/buxus/docs/vyskum/subor/produkt_4143.pdf>

176 Činnosti vykonávané nezávisle v podnikateľskej alebo inej slobodnej hospodárskej činnosti. 
177 BOUČKOVÁ P., HAVELKOVÁ B., KOLDINSKÁ K, KÜHN Z, KÜHNOVÁ E., WHELANOVÁ 

M., Antidiskriminační zákon. Komentář, s. 12.
178 BURRI S., PRECHAL S., Comparative approaches to gender equality and non-discrimination within 

Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 233.
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ku  konečnému  schváleniu  AntiDZ,  keď  v  Poslaneckej  snemovni  118  poslancov 

podporilo návrh prehlasujúc veto prezidenta republiky, i napriek nepodpore poslancov 

KSČM.  Rozhodne jedným z hlavných motívov prijatia AntiDZ bola hroziaca sankcia 

zo strany Európskej Komisie.

Antidiskriminačný  zákon  je  založený  na  ochrane  individuálnych  hodnôt 

spočívajúci v ochrane ľudskej dôstojnosti a osobnej autonómie.  Nový zákon poskytuje 

ochranu  voči  nerovnému  zaobchádzaniu  i  mimo  pracovnoprávne  vzťahy,  stanovuje 

prípady, ktoré sa nepovažujú za diskrimináciu a vymedzuje právne prostriedky ochrany. 

Pokrýva oblasť prístupu ku zamestnaniu, výkonu zamestnania a samotnej zárobkovej 

činnosti,  členstva  v  profesných  komorách,  sociálne  zabezpečenie,  poskytovanie 

vzdelávania,  služieb  a  prístup k zdravotnej  starostlivosti.   Ak sa obeť  diskriminácie 

rozhodne obrátiť sa na súd, môže sa domáhať odpustenia od diskriminačného jednania, 

odstráneniu  následkov  zásahu,  primeraného  zadosťučinenia  i  prípadného  peňažného 

odškodnenia.  Diskutovaná bola otázka, ktorá zo sporných strán bude mať povinnosť 

dokázať,  že  ku  diskriminácii  došlo,  t.j.  kto  bude  niesť  dôkazné  bremeno. 

Pôvodná úprava založená na absolútnom zvýhodňovaní žalobcov priniesla len ťažkosti 

a nakoniec, opierajúc sa o rozhodnutie Ústavného súdu, dospelo sa ku kompromisnému 

riešeniu:  po  tom,  ako  žalobca  uvedie  tvrdenia  a  dôkazy  ohľadne  diskriminačného 

jednania, dôkazné bremeno prechádza na žalovaného.  

Vo vzťahu ku koncepcii viacnásobnej diskriminácii, tj. pri skúmaní jej výskytu 

alebo ignorancii v judikatúre, máme sťaženú situáciu v dôsledku obecne veľmi malého 

počtu  kauz  antidiskriminačného  práva.   Bezpochybne  za  to  môže  malá  pozornosť 

venovaná oblasti antidiskriminačného práva a tým pádom neznalosti ľudí v tejto právnej 

oblasti,  dĺžka súdnych sporov, náklady spojené so súdnym konaním a predovšetkým 

nízke  odškodnenie  v  podobných  sporoch.   Zásadnejšiu  zmenu  v  oblasti  českého 

antidiskriminačného  práva  v  dôsledku  prijatia  AntiDZ však  asi  nemožno  očakávať. 

Niektorí autori naznačujú, že úprava vlastne len kopíruje predošlú zachytenú v iných 

právnych  predpisoch.179  V  súvislosti  s  konceptom  viacnásobnej  diskriminácie  ani 

Českej  republike  a  ani  na  Slovensku  neexistuje  plán  alebo  stratégia  na  jeho 

179 SOCHOROVÁ P., PLEŠKOVÁ V., Antidiskriminační zákon – epravo.cz.  [online] [cit. 2011-07-20]. 
Dostupný z WWW <http://www.epravo.cz/top/clanky/antidiskriminacni-zákon-59391.>
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elimináciu.180

Na záver je možné zovšeobecniť, že i členské štáty EÚ, kde legislatívna úprava 

nevylučuje  uplatnenie  koncepcie  viacnásobnej  diskriminácie,  s  ňou  v  skutočnosti 

nepracujú vrátane Českej republiky, dokonca i judikatúra naďalej zostáva pri klasickom 

modele  s  výberom jedného  diskriminačného  dôvodu.   Je  však  možné,  že  v  blízkej 

budúcnosti dôjde v tomto smere k určitým zmenám v prospech konceptu viacnásobnej 

diskriminácie práve v dôsledku očakávaného väčšieho počtu kaúz.

180 KOLDINSKÁ K.,  Multidimensional  equality in  Czech and Slovak Republics  The case of Roma 
women. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 270.
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4  Výhody a nevýhody koncepcie viacnásobnej diskriminácie

Ako už doposiaľ bolo naznačené, koncept viacnásobnej diskriminácie je nový 

fenomén, ktorý, i keď v mnohých štátoch nie je expressis verbis zakázaný a tým pádom 

možný,  sa  v  bežnej  praxi  vyskytuje  len  zriedkavo.   Tento  koncept  však  poskytuje 

niekoľko výhodných aspektov ochrany rovného zaobchádzania a zákazu diskriminácie 

a dá sa očakávať jej  postupné prenikanie do právnych predpisov a do rozhodovacej 

činnosti  súdov.   Totiž  teória  viacnásobnosti  a  tým  pádom  i  koncept  viacnásobnej 

diskriminácie poskytuje možnosť pochopiť ľudské práva globálne.181

Súčasný prístup pracuje so zjednodušenou predstavou, že každý jednotlivec, ako 

člen  určitej  skupiny,  má  jeden  významný  znak,  teda  charakteristiku  dôležitú 

pre antidiskriminačné právo.  Príkladom v tomto smere môže byť európska legislatíva, 

ktorá sa až do roku 2000 sústreďovala na rod.182  Tento prístup založený na vnímaní 

jediného zdroja identity však nie je celkom správny, pretože väčšina osôb sa vyznačuje 

viacnásobnou identitou a samotné diskriminačné skupiny nie sú vnútorne homogénne.183 

K podobnému záveru dospela aj správa  Agentúry Európskej únie pre základné 

práva184.   EU-Midis  predstavuje  prvý  celoeurópsky  prieskum185 o  skúsenostiach 

imigrantov  a  príslušníkov národnostných  menšín  o  pociťovanej  miere  diskriminácie 

v bežnom živote.  Prieskum sa venuje otázkam vnímania diskriminácie na základe rodu, 

sexuálnej  orientácie,  vierovyznania,  veku,  etnickej  príslušnosti  a  ďalších 

diskriminačných dôvodov.  I keď bol prieskum prvorade zameraný na diskrimináciu 

na  základe  jedného  dôvodu,  niektoré  dôležité  závery  vyplynuli  aj  pre  viacnásobnú 

diskrimináciu, či už v podobe znásobenej alebo prelínajúcej sa diskriminácie. 

Záver  prieskumu  by  sa  dal  zhrnúť  tak,  že  prieskum  jednoznačne  ukázal 

181 Intersectionality: A Tool for Gender and Economic Justice, Women’s Rights and Economic Change. 
[online][cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW  <http://www.awid.org/Library/Intersectionality-A-
Tool-For-Gender-And-Economic-Justice>

182 FREDMAN S.,  Positive rights  and positive duties.  Addressing intersectionaity.  In  SCHIEK D. a 
CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 74.

183  Postavenie černošiek v rámci skupiny žien. Podrobnejšie 2. kapitola.
184  Príloha č. 1 : Správa Agentúry Európskej únie pre základné práva 2010
185 Celkovo sa výskumu zúčastnilo 23 500 imigrantov a príslušníkov národnostných menšín a ďalších 

5000 príslušníkov väčšinovej populácie z 27 členských štátov Európskej únie počas roku 2008.
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na  prítomnost  'viacnásobnosti' v  spoločnosti,  na  skutočnosť,  že  určité  skupiny  sú 

vystavené viacnásobnej diskriminácii vo väčšej miere.  Sú to predovšetkým skupiny, 

ktoré  sa  viditeľne  odlišujú  od  väčšinovej  populácie  a  práve  oni  čelia  diskriminácii 

intenzívnejšie na základe viacerých diskriminačných dôvodov.  Cieľom legislatívnych 

a rozhodovacích činností  by malo byť rozpoznanie týchto ohrozených skupín,  ktoré 

potrebujú  zvýšenú ochranu a  podporu  a  na  základe  týchto  odlišností  diverzifikovať 

poskytovanú pomoc.  Vyzdvyhuje potrebu zhromažďovať informácie a analyzovať data 

o 'viacnásobnosti' v spoločnosti, aby mohli poslúžiť ako dôkazy o existencii fenoménu. 

Výsledkom  prieskumu  je  teda  jednoznačné  doporučenie  prijať  jednotnú  definíciu 

a adekvátnu právnu úpravu konceptu viacnásobnej diskriminácie. 

Dá  sa  konštatovať,  že  existujúci  systém  vynucovania  antidiskriminačných 

noriem  nepodporuje  presadzovanie  viacnásobnej  diskriminacie.  Súčasný  prístup 

ignoruje silu vytvárania skupín; ten je totiž asymetrický a obvykle jedna skupina nemá 

absolútnu  prevahu  nad  druhou,  ale  len  vo  vzťahu  k  určitej  skupine.186 

Napríklad podľa Fredman boli síce černosi v silnejšej pozícii vo vzťahu k černoškám 

(na základe rodu), ale v slabšom postavení vo vzťahu k bielej rase.  Ďalší nedostatok 

spočíva v tom, že sa neposkytuje ochrana tým, ktorí sa nachádzajú na pohraničí dvoch 

rôznych skupín.187  

Taktiež v oblasti domáhania sa súdnej ochrany188 kladie väčšie nároky na obeť 

diskriminácie.  Fredman  vidí  nedostatky  v  troch  oblastiach189:  poprvé,  tým,  že  sa 

vyžaduje,  aby obeť diskriminácie  sama vzniesla  žalobu,  ju vystavuje jednak strachu 

z možnej odplaty zo strany diskriminátora, ale si vyžaduje aj čas, energiu a finančné 

prostriedky z jej strany.  Podruhé, žalobcovia sú v postavení obetí diskriminácie, s čím 

súvisí  ďaľší  bod,  že  žalobca  musí  označiť  diskriminátora  a  dokázať  jeho  vinu,  čo 

v  určitých  kauzách  môže  byť  náročné.   Vyžaduje  teda  od  osôb  obrátiť  sa  na  súd, 

vymedziť dôvod diskriminácie, ale opravný prostriedok sa dostaví až dodatočne.

Problém  predstavuje  aj  taxatívny  výpis  diskriminačných  dôvodov,  ktorý  je 

186 FREDMAN S.,  FREDMAN S.,  Positive rights and positive duties. Addressing intersectionaity. In 
SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 74.

187 FREDMAN S., cit. 186, s. 75.
188  V anglickej terminoógii označovaný ako 'complaints-led approach'.
189 FREDMAN S., cit. 186, s. 79.
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vo väčšine členských štátov a v európskej legislatíve bežný, na rozdiel od otvoreného 

zoznamu  dôvodov  v  článku  21  Charty  základných  práv  EÚ  z  roku  2000 

a článku 14 EDĽP.  „Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, 

rasy,  farby pleti,  etnického alebo  sociálneho pôvodu,  genetických vlastností,  jazyka, 

náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej 

menšine,  majetku,  narodenia,  zdravotného  postihnutia,  veku  alebo  sexuálnej 

orientácie.”190  Úprava  článku 14  EDĽP síce  podobne  ako  článok  19  odst.1  ZFEU 

(v predlisabonskom znení článok 13 ZES) vymenováva dôvody rodu, rasy, farby pleti, 

jazyka,  náboženstva,  politického  alebo  iného  zmýšľania,  národnostného  alebo 

sociálneho  pôvodu,  príslušnosti  k  národnostnej  menšine,  majetku,  rodu  alebo  iného 

postavenia,  ale  na  záver  ponecháva  otvorený  výpis  dôvodov.   Tento  spôsob  dáva 

sudcom určitú mieru uváženia a umožnuje rozšírenie dôvodov v konkrétnom prípade. 

Existencia odlišných výpočtov diskriminačných dôvodov súvisí s rozdielnym prístupom 

jednotlivých  členských  štátov,  ich  skúsenosťami  a  rozdielmi  medzi  jednotlivými 

formami  diskriminácie.191  Kritici  však  namietajú,  že  otvorený  zoznam  by  viedol 

k  tomu,  že  všetky  formy diskriminácie,  t.j.  priama i  nepriama,  by boli  za  určitých 

podmienok ospravedlniteľné.192

Článok 19 odst.1 ZFEU  stanovuje jednotlivé zakázané diskriminačné dôvody, 

kde  pohlavie,  štátna  príslušnosť,  rasa  a  etnický  pôvod  sú  zakázané  aj  mimo 

pracovnoprávneho  rámca,  kým  ostatné  dôvody  sa  uplatňujú  len  v  súvislosti 

s pracovným trhom.  Problém teda nastáva mimo pracovnoprávnych vzťahov, kde len 

v prípade rodu, rasy a etnickej príslušnosti je poskytnutá ochrana.  V praxi to vedie 

k ťažkostiam práve v súvislosti s viacnásobnou diskrimináciou, kde môžu nastať dve 

situácie193:  poprvé,  že  jedného  z  diskriminačného  dôvodu  (napríklad  veku)  nebude 

možné dovolať sa mimo pracovnoprávny vzťah a tým pádom sa automaticky zúži záber 

na ten druhý dôvod.  Ešte závažnejšia je druhá alternatíva, keď sa osoba na základe 

190  Článok 21 Charty základných práv Európskej únie
191  SCHEU H. Ch. (ed.) Migrace a kulturní konflikty, s. 51.
192 MOON G.,  Multiple Discrimination - Problems Compounded or Solutions Found? Justice Journal, 

2006,  roč. 3, č. 2, s. 86 - 102.
193 Tackling  Multiple  Discrimination  Practices,  policies  and  laws.  European  Commission,   2007. 

[online]  [cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW  <http://www.ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=738&langId=en&pubId=51&type=2&furtherPubs=no>
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interakcie  veku  a  povedzme  náboženského  vyznania  nedočká  ochrany  mimo 

pracovnoprávnu  oblasť.   Táto  rozdvojenosť  diskriminačných  dôvodov  na  európskej 

úrovni  však  neprospieva  rozvíjaniu  konceptu  viacnásobnej  diskriminácie.194 

Ako aj autorka Schiek195 zdôrazňuje, členitosť antidiskriminačného práva vyplývajúca 

z  vymedzenia  jednotlivých  diskriminačných  dôvodov  neumožňuje  interakciu 

medzi jednotlivými dôvodmi.  

Nedá sa prehliadnuť skutočnosť, že koncept viacnásobnej diskriminácie reaguje 

na  faktickú  situáciu,  keď  „[d]iskriminácia  z  viacerých  dôvodov  nielenže  umocňuje 

pôsobenie  viacerých  faktorov  diskriminácie,  ale  zároveň  stavia  jednotlivca 

do špecifickej pozície v právnom aj v sociálnom kontexte.   Dá sa teda povedať,  že 

umocnením pôsobenia faktorov sa umocňuje aj  reálny dopad nepriaznivých opatrení 

na obeť diskriminácie a tým predstavuje viacnásobná diskriminácia väčší zásah do práv 

jednotlivca.”196  

Mnohí sa však v súvislosti v konceptom viacnásobnej diskriminácie obávajú, že 

práve zohľadnenie rôznych subkategórií a podskupín, ako navrhuje aj autorka Fredman, 

by  mohlo  priniesť  veľký  nával  žiadostí  a  zahĺtiť  súdy.197  Táto  obava  je  čiastočne 

opodstatnená,  avšak  situácia  by  ani  v  tom  prípade  nebola  neriešiteľná.   Pozitívne 

opatrenia198 v tomto smere ponúkajú možnosť vymedziť povinnosti legislatívnou cestou 

vopred a preniesť prvotnú iniciatívu na zákonodárne orgány a tým pádom zredukovať 

možný počet budúcich žalôb.

Obecným problémom v oblasti diskriminácie je skutočnosť, že samotné obete 

určité diskriminačné jednania nevnímajú za nezákonné.  Vychádzajú z dlhodobo daných 

okolností,  ktoré  považujú  za  objektívne  a  svojím  spôsobom  za  normálne.199 

To  môže  predstavovať  komplikácie  v  prípade  viacnásobnej  diskriminácie,  ktorá  je 

194 NIELSEN R.,  Is  European Union equality law capable of  addressing multiple and intersectional  
discrimination yet? In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 39. 

195 SCHIEK D. From European Union non-discrimination law towards multidimensional equality law 
for Europe. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 6.

196 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti  na  diskrimináciu,  rovnosť a  rovné zaobchádzania.  [online][cit.  2011-07-18].  Dostupný 
z WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

197 FREDMAN S.,  Positive  rights  and  positive  duties.  Addressing  intersectionaity.  In  SCHIEK  D. 
a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 81.

198  Podrobnejší výklad v 5. kapitole.
199 SEKULOVÁ M., GYÁRFÁŠOVÁ O., cit. 196.
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založená  na  rozpoznaní  a  označení  všetkých jednaní  ako  aj  dôvodov diskriminácie. 

Ťažkosti môžu  nastať  aj  v  prípade  vymedzenia  vhodného  komparátora,  ktorý 

v súvislosti s viacnásobnou diskrimináciou buď vôbec nie je jasný alebo ním môže byť 

i  viac  osôb  súčasne.   Musí  sa  však  dodať,  že  koncept  viacnásobnej  diskriminácie 

nemusí,  dokonca  podľa  mnohých  autorov  by  ani  nemal,  vychádzať  z  inštitútov 

tzv. jednoduchého prístupu a v takom prípade by komparátor ani nebol potrebný.

I  napriek  tomu,  že  v  niektorých  členských  štátoch  právna  úprava  ex  lege 

nevylučuje uplatnenie konceptu viacnásobnej diskriminácie, sa v bežnej praxi vyskytuje 

zriedkavo.  Autorka Laulom sa domnieva, že príčin môže byť niekoľko200:  poprvé je 

jednoduchšie  pre  žalobcu  podať  žalobu  na  základe  jedného  dôvodu  a  dokázať 

diskriminačné jednanie;  ďalšou možnou príčinou je skutočnosť,  že väčšina prípadov 

smeruje k zákazu diskriminácie v odmeňovaní, kde žalobcovi stačí poukážať na odlišné 

odmeňovanie  (zaobchádzanie)  a  nie  je  potrebné  a  ani  výhodnejšie  hľadať  ďalšie 

dôvody.  

Možnou nevýhodou konceptu sa javí, že môže dôjsť k zníženiu transparencie 

a  k  problémom  pri  vynutiteľnosti  práva.201  Tým,  že  existujú  konkrétne  stanovené 

diskriminačné dôvody a postihnutá osoba si vyberie z nich ten  'najsilnejší', je postup 

pomerne  jasný  a  prehľadný.   V  okamžiku,  keď  sa  pripustí  kombinácia  znakov, 

zhodnotenie  kauzy  sa  komplikuje  a  kladie  sa  väčší  dôraz  na  súd  pri  posudzovaní 

diskriminačného jednania.  Práve príliš veľké nároky na komplexnosť uvádza aj autorka 

Schiek202 ako jednu z možných kritík  teórie  viacnásobnosti.   Na druhej  strane tento 

prístup viac zodpovedá reálnej komplexnej identite jednotlivcov.  „Pre svoju zložitosť 

a komplexnosť si vyžaduje špecifický prístup...“203 a výhody, ktoré poskytuje koncept 

viacnásobnej diskriminácie, bez pochybností stoja za zváženie.

200 LAULOM S,  French legal  approaches  to  equality and discrimination for  intersecting grounds in 
employment relations. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 286 
- 288.

201 NIELSEN R.,  Is  European Union equality law capable of  addressing multiple and intersectional 
discrimination yet? In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 47. 

202 SCHIEK D.,  Multiple discrimination - what are the challenges?, European Academy of Law, 2009. 
[online]  [cit.  2011-07-18].  Dostupný  z  WWW  <http://http://www.era-
comm.eu/oldoku/Adiskri/11_Multiple_discrimination/2010_11_Schiek_EN.pdf>

203 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania. [online][cit. 2011-07-18]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>

52



5  Možné prístupy do budúcnosti

5.1  Contract compliance204

Koncept  viacnásobnej  idskriminácie  môže  byť  skúmaný  z  mnohých  uhlov 

pohľadu:  teoretického,  praktického  alebo  z  politického.   Autori  Orton  a  Ratcliffe 

navrhujú  pre  jej  presadenie  v  právnej  oblasti  požitie  tzv.  contract  compliance. 

Tento nástroj pochádza zo Spojených štátov amerických zo 40-tych rokov 20. storočia 

a  predstavuje  postup  subjektov  verejného  sektoru  pri  uzatváraní  zmlúv 

s  poskytovateľmi  verejných služieb  o  zabezpečení  rovných príležitostí.205  Jedná  sa 

o  vtelenie  špeciálnych  podmienok  do  zmlúv  s  verejným  sektorom,  ktoré  majú 

poskytovať zvýhodnené podmienky pre ohrozené skupiny.  Na európskom kontinente sa 

mu  dlhšie  nevenovala  väčšia  pozornosť,  i  keď  v  poslednej  dobe  existovali  tlaky 

zo strany odborových organizácií  na aplikáciu amerického modelu.   Názory na jeho 

úspešnosť  však  nie  sú  jednoznačné:  balancujú  sa  výhody spojené  so  zabezpečením 

rovných príležitostí  v pracovných vzťahoch s výdajmi spojenými s jeho využívaním 

na strane druhej.  Vyžaduje totiž od zamestnávateľov inkorporáciu rovnosti príležitostí 

do svojich stratégií. 

Nevylučuje  a  v  skutočnosti  umožňuje  uplatnenie  konceptu  viacnásobnosti 

v najširšej súvislosti.

5.2  Pozitívne opatrenia

Pozitívne akcie označované aj ako pozitívne opatrenia, povinnosti, alebo menej 

štastne  ako  pozitívna  diskriminácia,  sú  štandardnou  súčasťou  antidiskriminačných 

smerníc  a  predstavujú  bežný  a  účinný  nástroj  ochrany  pre  znevýhodnené  skupiny. 

Koncept  viacnásobnej  diskriminácie  sa  stáva  pomocou  nich  viditeľnejším,  totiž 

204 Vychádzam z textu ORTON M. a RATCLIFFE P., From single to multimensional policy approaches 
to equalities. In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 163 – 184. 

205 FEE R. Contract compliance: Subnational and European influences in Northern Ireland.  Journal of 
European Social  Policy, roč. 2002, č. 12, s. 107 – 21. [online] [cit. 2011-07-23]  Dostupný z WWW 
<http://esp.sagepub.com/content/12/2/107.full.pdf>
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pozitívne opatrenia vopred identifikujú nerovnosti v spoločnosti a v náväznosti na to 

iniciatívne navrhnú zmenu či riešenie,  na rozdiel od systému podávania žalôb,  ktoré 

reagujú dodatočne, až po výskyte diskriminácie.206  Pozitívne opatrenia sa zameriavajú 

na  „...predchádzanie  či  zamedzenie  alebo  kompenzáciu  nevýhod  súvisiacich 

s  niektorým  z  diskriminačných  dôvodov“207,  teda  na  znevýhodnené  segmenty 

spoločnosti  a  poskytujú  im  akúsi  výhodu  za  účelom  eliminácie  medziskupinových 

rozdielov. 

V  tomto  smere  je  možné  spomenúť  prípad  Slovenskej  republiky,  kde  novo 

prijatý antidiskriminačný zákon zaviedol pojem tzv. vyrovnávajúcich opatrení mysliac 

na koncepciu pozitívnych konaní.208  Nakoniec muselo byť dané ustanovenie zrušené 

Ústavným  súdom,  pretože  sa  ukázalo  byť  veľmi  obecné,  nepresné  a  nejasné. 

Pochopiteľne z toho vyplýva, že nestačí sledovať určitý osožný cieľ, ale zákonodárna 

úprava sa musí snažiť o jasné stanovenie podmienok uplatnenia konkrétnych inštitútov. 

Podľa autorky Fredman  nový prístup preferujúci pozitívne opatrenia nielenže je 

v  súlade  s  koncepciou viacnásobnej  diskriminácie,  ale  rieši  nedostatky existujúceho 

systému.209  Veľká výhoda pozitívnych opatrení nepochybne spočívá v tom, že bremeno 

iniciatívy kladie na zákonodárcov a zamestnávateľov.  Tí majú povinnosť rozpoznať 

nerovnosť v spoločnosti a prijať potrebné kroky na ich odstránenie.  Ďaľším pozitívom 

je,  že  poskytuje  výhody  systematicky  a  plošne,  bez  pričinenie  jednotlivcov. 

Namiesto  toho,  aby  sa  dokazovalo  diskriminačné  jednanie  a  hľadal  sa  vhodný 

komparátor,  pozitívne  opatrenie  vyžaduje  iniciatívu  na  eliminovanie  diskriminácie 

v spoločnosti zo strany tých, ktorí sa na zákonodárnej činnosti podielajú a tým fakticky 

poskytuje záruku rovnosti všetkým, nie len konkrétnym žalobcom.  V neposlednom rade 

pozitívne  opatrenia  nepôsobia  retrospektívne,  ale  do  budúcnosti  tým,  že  ukladajú 

povinnosť prijať konkrétne kroky.  Pozitívne opatrenia nevylučujú uplatnenie ďaľších 

možných prístupov k rovnosti koncepcií, akou je aj stigma210 a dokážu sa vysporiadať 

206 FREDMAN S.,  Positive rights and positive duties.  Addressing intersectionality.  In SCHIEK D. a 
CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 73.

207 DAVALA M.  Súčasný vývoj  transpozície  európskej  antidiskriminačnej  legislatívy v  slovenskom 
právnom  poriadku. Úrad  vlády  Slovenskej  republiky,   Bratislava.  Dostupný  z  WWW 
<http://www.law.muni.cz/sborniky/Days-of-public-law/files/pdf/mep/Davala.pdf>

208  DAVALA, cit. 207.
209  FREDMAN S., cit. 206, s. 79.
210  Podrobnejší výklad v hlave 5.3 venovanej stigmovému efektu. 
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s viacnásobnou diskrimináciou. 

Výzvou v oblasti pozitívnych opatrení však zostáva, ako sa dokážu vysporiadať 

s vymedzením znevýhodnených skupín. Fredman si kladie otázku, prečo by mala byť 

skupina  explicitne  vymedzená  autoritami  a  nesleduje  sa   cieľ  dosiahnutia  rovnosti 

pri  stanovení  skupín.211  Tradičný  prístup  k  zabezpečeniu  rovnosti  v  spoločnosti 

predpokladá rovnaké zaobchádzanie s  každým.  V súčasnosti  sa uznáva,  že rovnaké 

zaobchádzanie  môže  prehĺbiť  nerovnosti  medzi  jednotlivcami  i  medzi  skupinami. 

Podľa Fredman by sa dôraz nemal bezprostredne klásť na diskriminačné dôvody, ale 

na konzekvencie spojené s členstvom v určitých skupinách, dokonca v podskupinách.212 

Pozitívne opatrenia by umožnili rozpoznať jednotlivé podskupiny, ktoré sú vystavené 

vyššej  miere diskriminacie,  uložiť  autoritám  prijatie  nutných  nápravných  opatrení 

bez rizika navýšenia žalôb na súdoch.  Pochopiteľne v rámci jednotlivých členských 

štátov Európskej  únie by sa jednalo o rôzne ohrozené podskupiny.   Na rozpoznanie 

týchto skupín by mal slúžiť monitoring a zhromažďovanie dát v jednotlivých štátoch. 

Dá  sa  teda  zhrnúť,  že  rozšíreniu  a  presadzovaniu  konceptu  viacnásobnej 

diskriminácie pozitívne opatrenia značným spôsobom napomáhajú a javia sa byť ako 

možná cesta pre budúci rozvoj antidiskriminačného práva.

5.3  Stigmový efekt

Niektorí autori, medzi nimi aj Solanke213, dokonca tvrdia, že by sa právna úprava 

nemala uspokojiť s konceptom prelínajúcej sa diskriminácie, ktorý sa naďalej opiera 

o logiku nemennosti  (stálosti)  pri stanovení diskriminačných dôvodov a mala by ísť 

ďalej.214  Nemennosť ako jeden z prevládajúcich prvkov v antidiskriminačnom práve by 

mal/mohol byť nahradený tzv. stigma-efektom, pretože kým použitím kritéria stálosti 

211 FREDMAN S.,  Positive  rights  and  positive  duties.  Addressing  intersectionality.  In  SCHIEK D. 
a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 73.

212  FREDMAN S., cit. 211, s. 81.
213 Vo svojom výklade sa opieram o príspevok  SOLANKE I., Stigma: A limiting principle allowing 

multiple-consciousness in anti-diskrimination law?  In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union 
Non-Discrimination Law, s. 115-136.

214 Solanke  pracuje  s  pojmom  'multiple-consciousness'  namiesto  viacnásobnej  (prelínajúcej  sa) 
diskriminácie.
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vznikajú  pevne  stanovené  kategórie  (znaky),  stigma  umožňuje  stanoviť  flexibilné 

spektrum charakteristík.   Stigma  je  spojená  s  historickým a  sociálnym negatívnym 

poznamenaním a môže mať dokonca aj ekonomický dopad na jednotlivca či skupinu. 

Nesústreďuje  sa  na  individuálne  atribúty,  t.j.  nedochádza  k  izolovaniu  jednotlivých 

atribútov,  ale  na  spoločenskú  vytláčanosť.   Môže  byť  trvalého  alebo  prechodného 

charakteru,  vrodená  alebo  získaná.215  Stigma  nespočíva  v  konkrétnom vymenovaní 

diskriminovaných  dôvodov,  stigmatizácia  vlastne  znamená  akýsi  vzťah 

medzi atribútami a stereotypom.

Autorka si kladie otázku, prečo určité dôvody, ako rod a rasa, sú upravné už 

od  70-tych  rokov  a  iné,  ako  napríklad  sexuálna  orientácia,  sa  dostali  do  centra 

pozornosti až v poslednom desaťročí.  Dokonca určitej kategórii osôb (obézni, ľudia 

s okuliarmi) sa žiadna ochrana neposkytuje.  Antidiskriminačné právo pri určení rozsahu 

poskytovanej  ochrany  vychádzalo  práve  zo  stálych  a  nemenných  znakov,  kde 

jednotlivec nemohol ovplyvniť existenciu daných charakteristík.  Vychádzalo sa z toho, 

že ľudia by mali  byť posudzovaní takí,  akí boli  a nie takí,  za akých sa považovali.  

Týmto prístupom vlastne došlo k limitácii rozsahu úpravy antidiskriminačného práva 

dôvodmi, nad ktorými jednotlivec nemá žiadnu kontrolu. 

Súčasný  prístup  je  častejšie  podrobený  kritike  pre  svoju  zastaralosť 

a neadekvátnosť.  Totiž tým, že sa právo sústredí na nemennosť znakov, nevystihuje 

realitu a komplexnosť jednotlivca.  Opodstatnená je otázka, že ak diskriminátor jedná 

na  základe  svojich  predsudkov  zakázaným  spôsobom  bez  toho,  aby  tieto  dôvody 

klasifikoval,  prečo  by  tak  mala  učiniť  obeť  diskriminácie?   Nielenže  to  zaťažuje 

postihnutú  obeť,  ale  v  mnohých prípadoch  to  má  zásadný  dopad na  celkový vývoj 

kauzy.   Opustenie  starého  prístupu  by  bolo  možné  buď  čiastočnou  modifikáciou 

princípu stálosti alebo jeho definitívnym opustením.  

Pri analyzovaní diskriminačného jednania pomocou stigma-efektu216 by si človek 

mal  položiť  najskôr otázku,  o akú stigmu sa jedná,  t.j.  s  akými charakteristikami je 

spojená.   Dá  sa  skupina  vymedziť  ako  samostatná  jednotka,  odkázaná  na  ochranu 

215  Bližšie Grafické znázornenie stigmy
216 SOLANKE I., Stigma: A limiting principle allowing multiple-consciousness in anti-diskrimination 

law?  In SCHIEK D. a CHEGE V. European Union Non-Discrimination Law, s. 122.
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spoločnosti?   Druhou  otázkou  je,  či  spôsobuje  akékoľvek  sociálne,  politické  alebo 

ekonomické  poníženie  dané  jednanie.   Tretím  predpokladom  je  kauzálny  link 

medzi  stigmou  a  diskriminačným  jednaním.  Poukazuje  sa  na  skutočnosť,  že  tento 

spôsob  odhaľovania  diskriminácie  je  flexibilnejší,  poskytuje  spektrum  možných 

charakteristík a zohľadňuje sociálne pozadie jednotlivcov.

 Grafické znázornenie stigmy

                                                                              

                                                                                                           Zdroj: Tóthová, 2011

 

Solanke sa domnieva, že princíp stálosti by sa mal opustiť za účelom chápania 

jednotlivca  ako  spektrumu  charakteristík  a  tým  by  mohol  byť  štartovným  bodom 

pre budúcu jurisprudenciu.   Pre tento  účel autorka nepovažuje koncept viacnásobnej 

diskrimiácie  za najvhodnejší,  pretože ten v skutočnosti  vychádza z princípu stálosti, 

i keď sa snaží o kombináciu dôvodov, ktoré sú však vopred stanovené. 

V tejto kapitole som sa snažila načrtnúť určité prístupy, či už používané alebo 

zatiaľ  len  na  teoretickej  rovine,  ktoré  by  v  budúcnosti  umožňovali  rozšírenie 

a výraznejšie presadenie konceptu viacnásobnej diskriminácie.  Dá sa teda zhrnúť, že 

možnou cestou sa javia pozitívne opatrenia a ich výraznejšie uplatňovanie v právnej 

úprave,  ktoré  sa  zameriavajú  na  poskytovanie  určitých  výhod  z  dôvodu  eliminácie 
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medziskupinových  rozdielov  a  ktoré  sú v  súlade  s  konceptom  viacnásobnej 

diskriminácie.  Súčasná právna úprava antidiskriminačného práva však, vychádzajúca 

z logiky nemennosti znakov, pracuje s pevne stanovenými kategóriami znevýhodnených 

osôb.   Riešenie  do  budúcnosti  by ponúkalo  opustenie  tohoto  prístupu  s  možnosťou 

stanoviť flexibilné spektrum charakteristík, ktoré viac vystihuje komplexnosť ľudskej 

entity.
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Záver
 Diskriminácia je jav založený na nezákonnom rozlišovaní jednotlivcov alebo 

skupín, spojený s dlhodobo vžitými predsudkami voči daným osobám.  Napriek tomu, 

že existujú snahy o zaručenie rovného postavenia každého jednotlivca, diskriminácia 

a  stigmatizácia  naďalej  pretrvávajú v spoločnosti.   Pochopiteľne  vzniká  otázka,  ako 

zaobchádzať s danými príslušníkmi ohrozenejších skupín: každý sa má merať rovnakým 

metrom, alebo je spravodlivejší prístup zohľadňovať charakteristické medziskupinové 

odlišnosti?   V  súčasnosti  sa  uznáva,  že  rovnosť,  ktorá  berie  v  úvahu  rozdielne 

'štartovacie miesta' jednotlivcov, viac zodpovedá realite ako strohá formálna rovnosť 

hodnotiaca každého úplne rovnakým spôsobom.  Existuje niekoľko možností, akými sa 

spoločnosť  môže  usilovať  o  posilnenie  rovného  postavenia  znevýhodnených 

jednotlivcov a skupín v spoločnosti, či už v podobe zavedení kvót alebo cestou rôznych 

rekvalifikácií a programov. 

Posledné  desaťročia  priniesli  narastajúci  záujem  a  debaty  o  tom,  že  by  sa 

do popredia výraznejšie mali dostávať sociálne aspekty, teda faktory, ktoré zohľadňujú 

viacnásobnú identitu osôb a vnímajú jednotlivca ako súhrn komplexných charakteristík. 

Súčasná právna úprava v tomto smere zaostáva a poskytuje obvykle ochranu na základe 

jedného,  dominantného znaku a nie na základe komplexnosti  znakov,  ktoré fakticky 

determinujú jednotlivca.  Koncept viacnásobnej diskriminácie sa snaží jednak upozorniť 

na túto skutočnosť a popritom ponúka možnosti aj do budúcnosti ako takýmto prípadom 

znevýhodnenia čeliť.   Teória viacnásobnosti,  vzniklá na americkej pôde a spojovaná 

s menom Kimberlé  Crenshaw bojujúcou za  zviditeľnenie  odlišnej  situácie  černošiek 

v spoločnosti, sa zameriava na určité subkategórie, teda podskupiny, ktoré sa v rámci 

globálnej  skupiny  vyčleňujú  a  ktorým  by  sa  mala  poskytovať  zvýšená  ochrana 

vzhľadom  k  ich  zvláštnej  situácii,  ako  napríklad  sú  ženy  rôznej  rasy  alebo 

náboženského vyznania. 

Výsledky  výskumu  Pohľady  verejnosti  na  diskrimináciu,  rovnosť  a  rovné 

zaobchádzania ukazujú na nevyhnutnosť serióznejšieho prístupu štátov a  dôsledného 
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uplatňovania  antidiskriminačnej  legislatívy217 a  na  skutočnosť,  že  napriek 

frekventovanému  používaniu  pojmu  diskriminácia  dochádza  k  jeho  dezinterpretácii 

spoločnosťou.  Z toho vyplýva, že prvým krokom v boji proti  diskriminácii  má byť 

zvýšenie informovanosti a vzdelávania o ľudských právach.  Cesta ku kultúrnej pluralite 

vedie cez garantovanie základných ľudskoprávnych štandardov, ktorá môže zamedziť aj 

narastajúcim xenofóbnym trendom a neznášanlivosti voči určitým etnickým skupinám. 

Dlhodobá stratégia by mala byť zameraná na osvetu a vzdelávanie o ľudských právach 

a na šírenie informácií o rovnom zaobchádzaní pre vytvorenie harmonickej spoločnosti, 

kde by prevládala vzájomná tolerancia a znášanlivosť medzi rôznorodými skupinami.

Ďaľším možným riešením na dosiahnutie zmeny sa javia pozitívne opatrenia, 

ktoré sa zameriavajú na zamedzenie pretrvávajúcich nevýhod spojených s konkrétnymi 

osobami a skupinami a poskytujú im určité výhody na elimináciu medziskupinových 

rozdielov.   To  však  vedie  k  otázke,  akým spôsobom je  možné  vymedziť  ohrozené 

skupiny a na základe akých znakov.  Súčasná právna úprava antidiskriminačného práva 

vychádza z  logiky nemennosti pri stanovení diskriminačných dôvodov, teda vznikajú 

pevne  stanovené  kategórie  osôb.   Jednou  z  možných  ciest  do  budúcnosti  sa  javí 

opustenie  tohoto  prístupu  a  umožniť  stanovenie  flexibilného  spektra  charakteristík, 

označených autorkou Solanke ako stigma-efekt.  

Koncept viacnásobnej diskriminácie je síce uznávaný v akademických kruhoch, 

ale jeho reálna aplikácia naďalej nie je dostačujúca.  Jeden z možných dôvodov môže 

byť  neexistujúca  harmonizovaná  definícia  viacnásobnej  diskriminácie  a  absencia 

jednotnej interpretácie daného pojmu, na čo poukazujú aj uvedené kauzy Európskeho 

súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.  Otvorenejší prístup Európskej únie 

a  jednotlivých  členských  štátov  môže  priniesť  pozitívne  zmeny  v  tejto  oblasti 

predovšetkým  s  otvorením  výpočtu  diskriminačných  dôvodov  a  ďaľším  skúmaním 

fenoménu.   Totiž  viacnásobná  diskriminácia  tým,  že  poukazuje  na  znevýhodnenie 

určitých  skupín  na  základe  interakcie  niekoľkých  znakov,  si  vyžaduje  zvýšenú 

pozornosť a pochopiteľne i vyššiu mieru kompenzácie pre obete.   

217 SEKULOVÁ  M.,  GYÁRFÁŠOVÁ  O.,  Diskriminácia  a  viacnásobná  diskriminácia.  Pohľady 
verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzania. [online][cit. 2011-07-28]. Dostupný z 
WWW <http://www.ivo.sk/6116/sk/pubikacie/diskriminacia-a-viacnasobna-diskriminacia>
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Dá sa teda konštatovať, že Európska únia nevyužíva možnosti, ktoré poskytuje 

koncept viacnásobnej diskriminácie, na čo poukazuje aj skutočnosť, že dodnes nedošlo 

k prijatiu jednotnej definície v tomto smere.  Na záver je potrebné dodať, že i keď je 

vývoj európskej antidiskriminačnej legislatívy v posledných rokoch dynamický a  sme 

svedkami zmien i vo vzťahu k viacnásobnej diskriminácii, cesta na jej obecné uznanie 

a presadenie v legislatívnej a predovšetkým v rozhodovacej činnosti zostáva dlhšia...

61



Zoznam skratiek

AntiDZ   Zákon  č.  198/2008  Sb.,  o  rovném zacházení  a  o  právních  prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých předpisů (antidiskriminační 

zákon)

EDĽP       Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

ES             Európske spoločenstvo

ESD          Európsky súdny dvor

ESĽP        Európsky súd pre ľudské práva

EÚ            Európska únia

LZPS        Listina základních práv a svobod

OSN         Organizácia spojených národov

Recueil    Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première 

instance [francúzska verzia zbierky rozhodnutia Súdneho dvora (EÚ) Súdu 

prvého stupňa]

SN             Spoločnosť národov

t.j.              To jest

ZES           Zmluva o založení Európskeho spoločenstva

ZFEÚ        Zmluva o fungovaní Európskej únie
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