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Úvod 

Téma diskriminace, právní úpravy ochrany před diskriminací i související 

soudní praxe ve věcech namítané diskriminace bylo odbornou i laickou veřejností široce 

diskutováno v souvislosti s přípravou a přijímáním antidiskriminačního zákona. K 

přijetí tohoto zákona řada zákonodárců i odborné veřejnosti přistupovala především 

jako k nutnosti implementovat evropské antidiskriminační směrnice než jako 

k prostředku posílení práva na rovné zacházení. 

Více než čtyři roky po přijetí tohoto zákona je zřejmé, že obavy ze zavalení 

soudů žalobami na ochranu proti diskriminaci byly liché a žaloby na ochranu proti 

diskriminaci podle antidiskriminačního zákona jsou na soudech dosud vzácností 

(přibližně 4/5 okresních soudů se s žalobou podle antidiskriminačního zákona dosud 

neshledaly1). 

Práce vychází z přesvědčení/názoru (podloženém zkušeností získanou i prací 

s romskou menšinou a s migranty), že rasová diskriminace je v ČR výrazně rozšířena, 

že drtivá většina případů diskriminačního jednání není jakýmkoli způsobem 

sankcionována a že oběť diskriminace se zpravidla nedomůže žádného zadostiučinění. 

Tato situace utvrzuje osoby, které se diskriminace dopouštějí, v pocitu „beztrestnosti“, 

resp. že se nemusí obávat negativních následků svého chování, popřípadě udržuje tyto 

osoby v nevědomosti o tom, že jejich jednání je diskriminačním, neboť i u případů 

rasové diskriminace se objevují případy, kdy si její původce uvědomuje diskriminační 

charakter svého jednání. Na straně obětí diskriminace pak absence účinné ochrany před 

diskriminací vede ke společenské a ekonomické marginalizaci diskriminovaných skupin 

i k růstu společenského a v případě rasové diskriminace i interetnického napětí, jehož 

gradace stála u zrodu řady evropských i světových tragédií.  

Přestože tak prosazování práva na rovné zacházení lze považovat za objekt 

veřejného zájmu, v současné době nelze považovat veřejnoprávní instituce za 

dostatečně efektivní v prosazování tohoto práva. Autorka se tak ztotožňuje s veřejným 

ochráncem práv v názoru, že k posílení práva na rovné zacházení je „zcela klíčové, aby 

se oběti diskriminace obracely na soudy a vymáhaly své zákonné nároky (…). Jedině tak 

                                                 
1 Výzkum Českého helsinského výboru prováděný dotazem  na okresní soudy k 19. 1. 2012.  
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lze docílit změny společenského a právního prostředí, v němž bude diskriminační 

jednání postupně účinně potíráno.“2 

Je však soudní ochrana skutečně dostupná všem obětem diskriminace? A je tato 

ochrana účinná? Tato hlediska nejsou jen požadavky antidiskriminačních evropských 

směrnic či mezinárodních smluv, jsou to podmínky, bez jejichž naplnění zůstane právo 

na rovné zacházení, tak jak je zakotveno i v Listině základních práv a svobod, jen 

prázdnou deklarací, obdobně jako rovnost dosažená v antickém Římě mezi svobodnými 

občany, bez ohledu na práva žen či otroků. 

 

Vymezení tématu  

Tato práce se ptá, zda je soudní ochrana poskytovaná v ČR právu na rovné 

zacházení všech osob bez ohledu na jejich rasu, etnický původ nebo národnost 

dostatečně účinná a dostupná všem obětem rasové diskriminace. Za účelem 

zodpovězení těchto otázek se zabývá rozhodovací praxí českých soudů v případech, kdy 

se žalobci domáhali ochrany před diskriminací v civilním řízení, respektive kdy se 

žalobci přímo domáhali určení, že bylo zasaženo do jejich práva na rovné zacházení. 

Nechává tak stranou případy, kdy se žalobce domáhal ochrany před porušením práv, 

které mohlo mít i diskriminační charakter, nicméně tento aspekt nebyl samostatnou částí 

právní argumentace a dokazování. Jedná se například o žaloby na ochranu osobnosti 

z důvodů nesprávného výkonu sterilizace, kdy z širšího kontextu lze argumentovat, že 

provedení sterilizace mělo taktéž rasově diskriminační charakter, žalobkyně se nicméně 

nedomáhaly určení, že tímto výkonem bylo zasaženo do jejich práva na rovné 

zacházení, a soudy se tak diskriminací v rámci řízení nezabývaly. 

Také zcela nechává stranou případy, kdy rasová diskriminace dosáhla intenzity 

trestného činu a ty byly projednávány v trestním řízení. Obdobně se nevěnuje ani 

možnostem ochrany práva na rovné zacházení v přestupkovém řízení. V řadě 

z analyzovaných případů, především testingových případů3, bylo sice na podnět 

                                                 
2 Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012. 

dostupná z <http://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-snemovnu/> [cit. 25. 4. 
2013] s. 91 

3 Situační testování neboli testing je metoda, kdy vyvinutá v USA v 50. - 60. letech s cílem ověřit 

dodržování práva na rovné zacházení, popřípadě i k zahájení strategické litigace. V případech 
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diskriminovaných osob zahájeno řízení, ale v drtivé většině případů nevedlo 

k sankciování osoby, která se porušení práva na rovné zacházení dopustila.4 Analýza 

těchto přestupkových řízení by však vyžadovala výrazně specifický přístup a byla by 

mimo rámec této práce. 

Cílem práce není ani obsáhnout veškerou významnou judikaturu v oblasti civilní 

ochrany proti rasové diskriminaci, či rozebrat dosaženou judikaturu v této oblasti. Práce 

je zaměřena především na proces jejího dosažení, tedy na rozhodovací činnost soudů i 

argumentaci užitou stranami sporu a její reflexi soudy. Důvodem je především snaha 

reflektovat i otázky, které při analýze dosažených nejvýznamnějších judikátů nelze 

zcela odpovědět, jako například, proč docházelo k průtahům řízení nebo do jaké míry 

bylo dosažení výsledku závislé na opakovaném podávání řádných i mimořádných 

prostředků, což jsou aspekty pro posuzování dostupnosti a účinnosti velmi významné.  

Z tohoto důvodu a s ohledem na možnosti přístupu k soudním rozhodnutím i 

spisům je práce poměrně úzce zaměřena především na ochranu práva na rovné 

zacházení poskytovanou soudy v rámci ochrany osobnosti a možnosti žalob dle 

antidiskriminačního zákona.  

Práce tak nechává stranou i ochranu před rasovou diskriminací dle 

pracovněprávních předpisů a právních úprav zabývající se služebními vztahy. Přestože 

v oblasti pracovněprávní bylo v období necelých tří let od 1. 3. 2004 do 31. 12. 2006 

možné se domáhat ochrany před diskriminací z důvodu rasy v pracovně právních 

vztazích i žalobou dle tehdejšího zákoníku práce (zákona č. 65/1965 Sb.) a v období 

                                                                                                                                               

rozebraných v této práci se jednalo především o případy, kdy osoba romského etnika zkoušela využít 

určitých služeb, popřípadě vyjádřila svůj zájem o inzerovanou nabídku zaměstnání, a v případě že byla 

odmítnuta, stejnou službu se následně pokusil využít komparátor, který se od testera zřejmě lišil jen 

v etnickém původu, tedy chráněném diskriminačním důvodu. Průběh těchto testů byl v českých 

podmínkách zpravidla též zdokumentován na audionahrávku. Více v Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. 

(eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. s. 214 -217 
4 Spisové materiály nevládní organizace Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva, která 

všechny zkoumané testingy organizovala a rozhovor s Michalem Hubálkem (ze dne 10. 3. 2013), který se 

na těchto případech podílel. 
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od 1. 4. 2004 do 31. 12. 20115 žalobou dle tehdy účinného znění zákona o 

zaměstnanosti (zákona č. 435/2004 Sb., ve znění před novelizací zákonem č. 367/2011 

Sb.), nepodařilo se dohledat téměř žádná rozhodnutí o žalobách na ochranu před 

rasovou diskriminací podaných podle těchto ustanovení, a lze se tak domnívat, že 

žaloby podle těchto ustanovení na rasovou diskriminaci byly pouze ojedinělé.6  

 

Metodologie práce  

Primární podklady pro tuto práci, především tedy soudní rozhodnutí, v některých 

případech i podání účastníků či protokoly o jednání, byly shromážděny ze tří základních 

okruhů zdrojů. Prvním okruhem zdrojů byly odborníci zabývající se otázkou 

diskriminace, především pak pracovníci nevládních organizací a s nimi spolupracující 

advokáti, o kterých bylo autorce známo, že zastupovali oběti rasové diskriminace 

v soudním řízení v ČR. Na základě poskytnutých odpovědí pak byly vedeny 

polostukturované rozhovory s advokátem Davidem Strupkem, který v soudních řízeních 

zastupoval klienty a testingové případy Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva 

a případy Evropského střediska pro práva Romů (ERRC), Kateřinou Hrubou, 

advokátkou a členkou Zvůle práva, která zastupuje žalobce ve dvou strategicko-

litigačních kauzách namítané diskriminace, a Michaelou Tejnorovou, právničkou 

Českého helsinského výboru, která poskytovala poradenství obětem diskriminace a 

v roce 2012 provedla rozsáhlý průzkum týkající se množství žalob podaných 

k okresním soudům podle ADZ. Řadu informací autorka čerpala i z nestrukturovaných 

rozhovorů se zaměstnanci Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva7 a veřejného 

ochránce práv, oddělení rovného zacházení. 

                                                 
5 Od účinnosti ADZ, tedy od 1. 9. 2009, by však v případě diskriminace z důvodu rasy měla být 

taková žaloba podána podle ADZ. Viz Kühn, Z. Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. In 

Právní rozhledy 3/2010. 
6 Žaloby na ochranu proti diskriminaci podle těchto ustanovení byly výrazně častěji podávány 

pro diskriminaci z důvodu pohlaví či věku, tyto případy jsou však mimo rámec této práce. 
7 Především s Michalem Hubálkem, který byl přímo zapojený do většiny testingových případů 

organizace, a Pavlou Boučkovou, bývalou ředitelkou organizace. Dále i z vlastní zkušenosti nabyté 

během doby, kdy jsem pro tuto organizaci sama pracovala, a  při osobní účasti na jednom z jednání ve 

v případu „baseballové pálky“ (viz kapitola 3.1.1.). 
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Druhým zdrojem byly přímo soudy, kdy byly k 5. 1. 2013 podány žádosti o 

poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím na všechny 

okresní, krajské a vrchní soudy, které byly na rozdíl od výzkumu ČHV cíleny i na 

rozhodnutí v případech, kdy se žalobci domáhali ochrany před diskriminací skrze jiné 

zákony než ADZ. V případě, že soudy takové případy rozhodovaly, byly požádány o 

poskytnutí anonymizovaných rozhodnutí. Vzhledem k široce definované otázce, která 

pro řadu soudů nebyla přesně zodpověditelná bez manuální kontroly jednotlivých spisů, 

a vzhledem ke skutečnosti, že pro většinu soudů jsou diskriminační spory výjimečné a 

proto snadno zapamatovatelné, řada soudů poskytla informaci právě dotazem na 

jednotlivé soudce, což však není zcela spolehlivá metoda. Hlavním cílem této metody 

byla diverzifikace zdrojů a získání informací o žalobách, které nebyly připraveny 

odborníky na diskriminační právo, popř. které byly podány právními laiky. Většina 

soudů však dotaz přesto nezodpověděla a některé podaly zjevně nesprávnou informaci, 

proto byla tato metoda zdroje informací hodnocena pouze jako podpůrná.  

Třetím zdrojem byly veřejně přístupné vyhledávače soudní judikatury a 

reference o soudní praxi v sekundární literatuře.  

Vzhledem k úzké provázanosti soudní praxe s právní úpravou, obsahuje práce i 

část o právní úpravě zákazu diskriminace v mezinárodním, evropském a českém právu. 

Vzhledem k rozsahu práce i jejímu účelu nemá tato část podat vyčerpávající rozbor 

právní úpravy zákazu diskriminace v českém právním pořádku, ale pouze osvětlit 

základní informace o mezinárodních smlouvách a legislativě, které české soudy ve 

zkoumaných rozhodnutích aplikovaly, a vývoji legislativy v období od roku 1999, kdy 

bylo zahájeno první ze zkoumaných soudních řízení, do roku 2013. V případech kdy 

není uvedeno jinak, referuje práce k právnímu stavu k datu 1. 3. 2013.  

Práce vychází z definice diskriminace na základě rasy ve smyslu rasové 

směrnice a Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace. 
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1. Rasa jako diskriminační důvod 

Rasa je jedním z nejstarších chráněných důvodů diskriminace a ve většině 

legislativ je „absolutně nepřípustným“ důvodem rozlišování. V řadě předpisů bývá 

vedle „rasy“ uvedena i „etnická příslušnost“, v některých i „barva kůže“ nebo 

„národnost“, definice těchto pojmů však často chybí. Tyto koncepty se často prolínají a 

jejich vymezení je nejen obtížné, ale z hlediska účelu antidiskriminačního práva se 

jejich definování může jevit i jako zbytečně omezující. V současné době se tak 

odborníci na diskriminaci kloní k názoru, že žádna vědecká definice rasy nemůže 

sloužit účelu antidiskriminačního práva.8 Právě výkladové hledisko účelu zákona bývá 

zpravidla používáno jako nejvhodnější interpretační vodítko při vymezování těchto 

diskriminačních důvodu. Zatímco u českých soudů se soudci otázkou definice rasy 

většinou příliš nezabývali, bohatá judikatura v této oblasti existuje ve Spojených státech 

amerických. Nejvyšší soud USA v případu Saint Francis College proti Al-Khazraji9, 

kdy se žalovaná strana bránila argumentem, že zákaz rasové diskriminace v zákonu o 

občanských právech10 z roku 1866 se vztahuje pouze na rasu a dle moderních 

vědeckých teorii existují pouze 3 rasy: europoidní, mongoloidní a negroidní, tento 

argument odmítl s poukazem, že když kongresmani tento zákon roku 1866 přijímali, 

zmiňovali skandinávskou, čínskou, latinskou, španělskou, anglosaskou, židovskou, 

mexickou, černou, mongolskou, cikánskou a německou rasu. Z tohoto důvodu vyvodil 

závěr, že: „Kongres zamýšlel poskytnout ochranu před diskriminací identifikovatelným 

skupinám lidí, které jsou záměrně diskriminované pouze z důvodu jejich původu nebo 

etnických charakteristik. Taková diskriminace je rasová diskriminace (...) bez ohledu na 

                                                 
8 Connoly, M.: Discrimination Law. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2006, s. 41 
9 Saint Francis College proti Al-Khazraji 481 US 604 (Supreme Court 1987), 610 fn 4, and 612-

613. Argument, že existují pouze tři rasy byl odmítnut i nižším soudem, který toto odmítnutí zdůvodnil 

účelem zákona, neboť pokud by zákon aplikoval pouze ve vztahu k teorii existence pouze tří  základních 

ras, vedla by aplikace zákazu rasové diskriminace k situacím, kdy “zatímco běloši by mohli podle zákona 

žalovat diskriminaci proti bílým (…) mexický Američan nebo Ind by žalobu podat nemohli, pokud by si 

nestěžovali, že s nimi bylo nespravedlivě zacházeno na základě toho, že jsou bělochy.” (784 F 2d at 520) 

citováno podle Connoly, M.: Discrimination Law. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2006,s. 40 
10 V originále Civil Rights Act 
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to, zda by byla jako rasová klasifikována v moderní vědecké teorii (...) Je zřejmé (...), že 

výrazná fyziognomie není nezbytná (...)“11 

Většina evropských států tak diskriminaci z důvodu rasy definuje, pokud vůbec, 

 podle Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace (dále také 

jako „ICERD“), která rasovou diskriminaci definuje jako „jakékoli rozlišování, 

vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo 

národnostním nebo etnickém původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo 

omezení uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních svobod na 

základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti 

veřejného života“.12 

Ani ICERD však nedefinuje jednotlivé pojmy, na kterých je tato široce pojatá 

definice postavena, tedy: rasa, barva pleti, rodový, národnostní a etnický původ. 

Vymezení těchto pojmů tak zůstává otevřeno judikatuře, což umožňuje zohlednění 

individuálních okolností případů i specifika vyplývající například z charakteristik 

jednotlivých komunit.13  

Evropský soud pro lidská práva (dále i jako „ESLP“) ve své judikatuře rovněž 

podřazuje diskriminaci z důvodu příslušnosti k národnostní či etnické skupině pod 

diskriminaci z důvodu rasy. V rozsudku ve věci Sejdić a Finci proti Bosně a 

Hercegovině14, kdy se ochrany proti diskriminaci domáhal Žid a Rom, ESLP vymezil 

vztah mezi rasou a etnicitou následovně: „Etnicita a rasa jsou provázané koncepty. 

Zatímco pojem rasy má původ v ideji biologické klasifikace lidských bytostí na 

poddruhy na základě biologických znaků jako je barva pleti nebo obličejové 

charakteristiky, etnicita má svůj původ v ideji společenských skupin vyplývajících 

obzvláště ze společné národnosti, náboženské víry, sdíleného jazyka nebo kulturních a 

                                                 
11 Rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z roku 1987, Saint Francis College v Al-Khazraji 481US 

604 (Supreme Court 1987) citováno dle Connoly, M.: Discrimination Law. London: Sweet & Maxwell 

Ltd, 2006, s. 40 
12 čl. I ICERD 
13 Velmi podrobně se judikaturou týkající se vymezení pojmů rasa, barva pleti, národnost, 

národnostní původ a etnický původ, a to především britskými soudy, zabývá Michael Connoly v Connoly, 

M.: Discrimination Law. London: Sweet & Maxwell Ltd, 2006, s. 40-47. 
14 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 22. 12. 2009 Sejdić a Finci proti Bosně a Hercegovině 

(stížnosti č. 27996/06 a 34836/06) 
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tradičních původů a výchovy. Diskriminace na základě etnického původu je formou 

rasové diskriminace.“15 

 

2. Právní úprava zákazu diskriminace aplikovaná českými 

soudy 

2.1 Zákaz diskriminace v mezinárodním právu 

Ochrana před diskriminací se v mezinárodním právu objevovala již v judikatuře 

Stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti ve 20. a 30. letech 20. století.16 Zákaz 

diskriminace pak byl pevně ukotven v zásadních lidsko-právních dokumentech 

Organizace spojených národů (dále jen „OSN“) a to již ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv (Universal Declaration of Human Rights), konkrétně v článku 7, který 

stanoví rovnost před zákonem a ochranu před diskriminací i  ochranu 

před podněcováním k diskriminaci a to z jakéhokoli důvodu.17 Ačkoli se jedná o právně 

nezávaznou deklaraci, její historický, politický i výkladový význam je nesporný a 

zásadně ovlivnila i formulaci později přijatých mezinárodních smluv. Řada autorů ji tak 

pokládá za mezinárodně-právní obyčej.18 

 Úmluvy OSN obsahující zákaz diskriminace pak lze rozdělit mezi obecné 

lidsko-právní dohody a úmluvy specializované, které jsou zaměřeny právě na zákaz 

diskriminace a garanci práva na rovné zacházení zpravidla z konkrétního chráněného 

důvodu či v konkrétní oblasti, nebo na ochranu práv dané skupiny osob. Na zákazy 

diskriminace obsažené v těchto smlouvách pak lze nahlížet z hlediska chráněných 

                                                 
15 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 22. 12. 2009 Sejdić a Finci proti Bosně a Hercegovině 

(stížnosti č. 27996/06 a 34836/06) 

16 Schieck, D., Waddington, L., Bell, M.(eds.): Cases, Materials and Text on National, 
Supranational adn International Non-Discrimination Law. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 8. 

17 „Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu zákona bez jakéhokoli 
rozlišování. Všichni mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto 
deklaraci, a proti každému podněcování k takové diskriminaci.“ (čl. 7 Všeobecné deklarace lidských 
práv) 

18 Štanglová, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010, s. 65 
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důvodů19 nebo z hlediska věcného rozsahu tohoto zákazu. Ustanovení zakazují 

diskriminaci buď pouze ve vztahu k právům přiznaným konkrétní úmluvou, nebo 

samostatně.20 

 Do první skupiny úmluv, mezi úmluvy obecné, patří především 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále jen „Pakt I“), a 

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (dále jen „Pakt 

II“). 21 Zatímco Pakt II zakazuje diskriminaci pouze ve vztahu k právům přiznaným 

touto úmluvou (dle bodu 2 článku 2 Paktu II se státy zavazují, „že zaručí, že práva 

formulovaná v tomto Paktu budou se uskutečňovat bez jakéhokoli rozlišování podle 

rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení“.), zákaz 

diskriminace obsažený v Paktu I deklaruje rovnost všech osob před zákonem a 

deklaruje tak právo na rovné zacházení ve vztahu ke všem právům jednotlivce 

přiznaných mu národním či mezinárodním právem. Článek 26 tohoto paktu doslova 

stanoví, že „[v]šichni  jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu ze 

zákona bez jakékoli diskriminace. Zákon zakáže jakoukoli diskriminaci a zaručí všem 

osobám  stejnou  a  účinnou  ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli důvodů,   např.   

podle   rasy,  barvy,  pohlaví,  jazyka,   náboženství,  politického  nebo  jiného 

přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu.“ Tento článek tak 

zakazuje diskriminaci nejen ve vztahu k právům přiznaným tímto paktem, tak jako čl. 2. 

odst. 1 stejného paktu, ale zakazuje diskriminaci v jakékoli oblasti, která je upravena 

nebo chráněna vnitrostátním zákonodárstvím. Tento zákaz diskriminace se pak netýká 

pouze legislativy, ale i její aplikace, která rovněž nesmí být diskriminační. Jedná se tak 

                                                 
19 K chráněným diskriminačním důvodům v mezinárodním právu podrobně například v Schieck, 

D., Waddington, L., Bell, M.(eds.): Cases, Materials and Text on National, Supranational adn 

International Non-Discrimination Law. Oxford: Hart Publishing, 2007, s. 33 - 180. 
20 Interights. Non-Discrimination in International Law: A Handbook for practitioners. London: 

Interights. 2011, obdobně i Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., 

Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s.22 
21 Oba pakty byly přijaty Generálním shromážděním OSN roku 1966 a vstoupily v platnost o 10 

let později, roku 1976. 
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o nejšířeji pojatý zákaz diskriminace v prakticky aplikovaných ustanoveních 

mezinárodních smluv.22  

 

Z druhé skupiny, tedy ze specializovaných úmluv zaměřených právě na zákaz 

diskriminace nebo ochranu konkrétní znevýhodněné skupiny, lze považovat za 

nejvýznamnější23 Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, 

Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen (dále jen „CEDAW“), 

ale i Úmluvu o právech dítěte, Úmluvu o politických právech žen nebo nedávno přijatou 

Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením.  

V oblasti přístupu k zaměstnání jsou pak významné úmluvy Mezinárodní 

organizace práce (dále jen „MOP“), specializované agentury OSN, která je zaměřena na 

prosazování sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných pracovních práv. Pro 

oblast rovnosti a zákazu diskriminace jsou nejvýznamnějšími úmluvami Úmluva o 

diskriminaci (Úmluva MOP č. 111) 24 a Úmluva o stejném odměňování pracujících 

mužů a žen za práci stejné hodnoty (Úmluva MOP č. 100)25. Obě tyto úmluvy patří 

mezi základní úmluvy MOP, které musí být implementovány všemi členskými státy bez 

ohledu na jejich sociální či ekonomickou vyspělost. Z těchto úmluv je pak pro zákaz 

diskriminace z důvodu rasy relevantní pouze obecnější Úmluva o diskriminaci v 

zaměstnání a povolání, která obsahuje uzavřený výčet diskriminačních důvodů (dle čl. 1 

odst. 1. této úmluvy to jsou: rasa, barva pleti, pohlaví, náboženství, politické názory a 

sociální původ) a vztahují se pouze na oblast zaměstnání a povolání. Úmluva pod 

výrazy „zaměstnání“ a „povolání“ výslovně v článku 1 odst. 3 zahrnuje „p řístup 

k odbornému výcviku, přístup k zaměstnání a k různým povoláním, jakož i podmínky 

zaměstnání“. 

  

                                                 
22 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 23 

23 Mezi dalšími mezinárodními dohodami relevantními pro diskriminaci na základě rasy lze 
jmenovat například Mezinárodní úmluvu proti apartheidu ve sportu, Mezinárodní úmluvy o zabránění a 
trestání zločinu genocidia, Mezinárodní úmluvy o potlačení a trestání zločinu apartheidu. 

24 Úmluvu z roku 1958 ratifikovala ČR 21. 1. 1964.  
25 Úmluvu z roku 1951 ratifikovala ČR 30.10.1957.  
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2.1.1 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace (ICERD)  

Z výše uvedených mezinárodních smluv je z hlediska zákazu diskriminace na 

základě rasy klíčová především Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové 

diskriminace (ICERD), která byla přijata Generálním shromážděním OSN roku 1965 a 

účinnou se stala roku 196926. Tato úmluva ve svém prvním článku definuje rasovou 

diskriminaci jako „jakékoli rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování 

založené na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém původu, jehož 

cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení uznání, užívání nebo uskutečňování 

lidských práv a základních svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, 

sociální, kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života.“ Široké vymezení rasy 

jako diskriminačního důvodu obsahujícího vedle rasy a barvy pleti i „rodový nebo 

národnostní nebo etnický původ“ bylo později převzato v dalších mezinárodních i 

vnitrostátních normách.27 Kontrolu dodržování závazků stanovených úmluvou provádí 

Výbor pro odstranění rasové diskriminace28, který je vedle vydávání doporučení a 

publikování pravidelné zprávy o jednotlivých zemích oprávněn také projednávat 

stížnosti na porušování této úmluvy. Z hlediska vymahatelnosti ochrany práv 

jednotlivců je pak významný především čl. 14, který umožňuje podání individuálních 

stížností (a stanoví mechanismus jejich projednání) a to na základě opčního prohlášení 

státu, kterým stát výslovně uzná příslušnost Výboru k projednání těchto stížností.29 

 

                                                 
26 ČSSR ji ratifikovala 29. 12. 1966.  
27 K vymezení rasy jako diskriminačního důvodu více v kapitole 1. 
28 Ustanoven čl. 8 ICERD 
29 Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6. doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,s. 110 
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2.2 Zákaz diskriminace v regionálním evropském systému ochrany 

lidských práv Rady Evropy 

 

2.2.1 Evropská úmluva o lidských právech 

Z hlediska přímého vlivu na soudní praxi v České republice i celém evropském 

právním prostoru, má Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách 

(dále jen „EÚLP“ nebo „Úmluva“)30, základní lidsko-právní dokument Rady Evropy, 

větší význam než úmluvy systému OSN.31 Kromě podrobnějších a pokrokovějších 

standardů chráněných práv je průlomové především institucionální zajištění právní 

odpovědnosti smluvních stran (tedy členských států Rady Evropy) za porušení závazků 

z Úmluvy ve vztahu k jednotlivcům, které zakládá právo individuální stížnosti 

k Evropskému soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Článek 34 zakládá právo 

každé „fyzické osoby, nevládní organizace nebo skupiny osob považujících se za 

poškozené v důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly jednou z 

Vysokých smluvních stran“, které může uplatnit po vyčerpání všech vnitrostátních 

opravných prostředků podáním stížnosti k ESLP. Toto právo je tedy přiznáno všem 

osobám v jurisdikci členských států Rady Evropy, tedy i občanům nečlenských států.32 

Přestože význam rozsudků na ochranu práv konkrétních stěžovatelů je omezen a to 

především pro výraznou délku řízení před ESLP, význam judikatury Soudu má 

v evropském prostoru naprosto zásadní význam pro aplikaci práva před národními 

soudy, Soudním dvorem EU i při tvorbě legislativy. 

                                                 
30 Původní dokument byl postupem času doplněn o 14 protokolů (vyjmenovány v Boučková, P., 

Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. 

Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 25). V dalším textu jsou pod termín Úmluva zahrnuty i 

tyto protokoly. 
31 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s.25 
32 Tedy i občan nečlenského státu, který se nachází v jurisdikci členského státu, jako tomu bývá 

u migrantů a žadatelů u azyl. Např. Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 13. 11. 2007, D. H. a ostatní 

proti České republice (stížnost č. 57325/00) nebo Rozsudek ESLP ze dne 27. 11. 2008, Rashed proti 

České republice (stížnost. č. 298/07) 
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Zákaz diskriminace je v Úmluvě obsažen především v obecných ustanoveních 

čl. 14 a Protokolu č. 12. Specializovaný zákaz diskriminace, který garantuje rovnost 

mezi manželi33, je obsažen v článku 5 Protokolu č. 734, z pohledu této práce však není 

významný a další text se proto bude vztahovat pouze k ustanovením obecným.  

Článek 14 i Protokol č. 12 zakazují diskriminaci z jakéhokoli důvodu „jako je 

pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní 

nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné 

postavení“; jedná se tedy o demonstrativní výčet a řada dalších zakázaných důvodů již 

byla judikaturou ESLP uznána (např. sexuální orientace35, rodinný stav, ale i příslušnost 

k profesní skupině36 či vojenská hodnost37).38 Zásadní rozdíl mezi oběma ustanoveními 

však spočívá v omezeném věcném rozsahu čl. 14, který zakazuje diskriminaci pouze ve 

vztahu k právům a svobodám přiznaným Úmluvou, zatímco Protokol 12 obsahuje 

všeobecný zákaz diskriminace a chrání „užívání každého práva přiznaného zákonem“. 

Odstavec 2 tohoto protokolu dále stanoví, že „nikdo nesmí být diskriminován žádným 

orgánem veřejné moci, z jakéhokoli důvodu“.  

Na rozdíl od všeobecného charakteru zákazu diskriminace podle Protokolu č. 12, 

čl. 14 chrání rovný přístup pouze k základním právům a svobodám přiznaným 

Úmluvou, čl. 14 tak má akcesorickou povahu. Samotné porušení čl. 14 pak může být 

subsidiární, pokud bylo vedle zákazu diskriminace porušeno i jiné materiální 

                                                 
33 Podrobněji viz Kmec, J., Kosař, D., Kratochvíl, J., Bobek, M. Evropská úmluva o lidských 

právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, kapitola XXVI.  
34 čl. 5 Protokolu 7 EÚLP je velice úzce specifikované ustanovení, které se vztahuje pouze na 

občanskoprávní práva a povinnosti manželů („při uzavírání manželství, za jeho trvání a při rozvodu“) 

mezi sebou a ve vztazích ke svým dětem. 
35 Například Rozsudek ESLP ze dne 21. 12. 1999, Salgueiro da Silva Mounta v. Portugalsko 

(stížnost č. 33290/96) 
36 Například Rozsudek ESLP ze dne 23. 11. 1983, Van der Mussele proti Belgii (stížnost č. 

8919/80) 
37 Například Rozsudek ESLP ze dne 8. 6. 1976, Engel a další proti Nizozemí (stížnost č. 

5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72). 
38 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007,  s.159 
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ustanovení, nebo autonomní charakter, pokud byl porušen pouze čl. 14.39 V případě, že 

ESLP shledá porušení některého materiálního ustanovení, nemusí se již zabývat 

otázkou, zda nebyl porušen i čl. 14. Pokud se však namítaná diskriminace jeví jako 

zásadní, průlomový aspekt případu, může se ESLP zabývat porušením zákazu 

diskriminace i v případě, že již shledal porušení jiného materiálního ustanovení.40 

Mohou však nastat i případy, kdy ESLP neshledá porušení jiného normativního 

ustanovení, ale stěžovatelem namítané rozhodnutí nebo legislativa přesto zakládá 

neopodstatněný rozdíl v zacházení a je tedy diskriminační. V takovém případě může být 

porušení čl. 14 shledáno i autonomně, ESLP tak rozhodnul např. ve věci E. B. proti 

Francii41, kdy homosexuální stěžovatelce byla zamítnuta adopce. Velký senát dospěl 

k závěru, že ačkoli z Úmluvy nevyplývá právo adoptovat dítě, vnitrostátní francouzská 

legislativa umožňuje adopci dítěte jednotlivcem a zamítnutí stěžovatelčiny žádosti na 

základě její odlišné sexuální orientace tak bylo diskriminační a v rozporu s čl. 14.42  

Autonomní aplikace čl. 14 však nelze zaměňovat se samostatným postavením 

zákazu diskriminace obsaženém v čl. 26 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech, nebo Protokolu 12 Úmluvy, které zakazují diskriminaci ve vztahu 

ke všem oblastem upraveným vnitrostátním právem. 

Z hlediska judikatury ESLP i soudní praxe v ČR je významný především čl. 14, 

neboť Protokol č. 12, dosud ratifikovalo pouze 18 zemí Rady Evropy43a ČR mezi těmito 

zeměmi nefiguruje44, stěžovatelé z ČR se tak nemohou domáhat ochrany podle tohoto 

ustanovení. 

                                                 
39 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 27 i Bobek, M., Boučková, P., 

Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007,  s. 160-161 
40 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007, s 161 
41 Rozsudek Velkého senátu ESLP ze dne 22. 1. 2008, E. B. proti Francii (stížnost č. 43546/02) 
42 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 27-28 
43 Počet ratifikací aktuální k 1. 1. 2013. Aktuální počet ratifikací je odstupný na 

<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=7&DF=19/01/2013&CL=EN

G> (poslední přístup dne 10.1.2013) 
44 ČR protokol podepsala 4. 11. 2000, ale dosud jej neratifikovala. 
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2.2.2 Evropská sociální charta 

Evropská sociální charta (dále jen „Charta“)45 je významným katalogem 

hospodářských a sociálních práv. Na rozdíl od EÚLP představovala Charta v době 

svého vzniku spíše budoucí cíle, kterých chtěly evropské státy dosáhnout na poli 

sociálních a hospodářských práv než jejich závazný minimální standard. Sociální a 

hospodářská práva jsou také v širší míře závislá na ekonomickém rozvoji, který se 

v jednotlivých členských státech Rady Evropy výrazně lišil. Tomuto pojetí odpovídá jak 

specifická koncepce dokumentu, která nestanoví povinnost ratifikovat Chartu jako 

celek, ale umožňuje členským státům vybrat si ustanovení, která přijmou za závazné46, 

tak i různá povaha ustanovení, z nichž některé jen programově deklarují určitá práva, 

jiná obsahují právní závazky, ačkoli s omezenými právními účinky.47  

V důsledku významných sociálních změn a množství dodatkových protokolů, 

které byly k Chartě postupně připojeny, byla v roce 1996 ve Štrasburku přijata 

Revidovaná Evropská sociální charta (dále jen „Revidovaná charta“), která vedle práv 

obsažených v dodatkových protokolech obsahuje i 8 nových článků a posiluje i princip 

rovného zacházení. Česká republika však Revidovanou chartu doposud neratifikovala a 

je zatím tak vázána pouze Chartou z roku 1961. 

Původní Charta neobsahuje zvláštní ustanovení obsahující obecný zákaz 

diskriminace, tento princip je však vyjádřen v její preambuli: „majíce na zřeteli, že 

užívání sociálních práv by mělo být zajištěno bez diskriminace z důvodu rasy, pohlaví, 

náboženství, politického názoru, národnostního původu nebo sociálního původu“. 

Evropský výbor pro sociální práva interpretoval tento princip jako závazný ve vztahu ke 

                                                 
45 Přijata vládami členských států Rady Evropy v Turíně dne 12. 10. 1961 
46 Ze 7 nejdůležitějších článků jsou členské státy povinny ratifikovat alespoň 5 a dále ještě další 

články a číslované odstavce tak, aby celkově ratifikoval každý stát alespoň 10 článků či 45 číslovaných 

odstavců.  
47 Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6. doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 120 
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všem ustanovením Charty. Zároveň Výbor ve své judikatuře uznal i zákaz diskriminace 

z dalších diskriminačních důvodů, které v preambuli nejsou obsaženy.48 

Dodatkový protokol z roku 1988 obsahuje vedle dalších práv i právo na rovné 

příležitosti a rovné zacházení v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na 

základě pohlaví.49 Česká republika se prohlásila vázána všemi právy obsaženými 

v tomto protokolu, včetně tohoto práva.50 

Na rozdíl od Evropské úmluvy o lidských právech kontrola dodržování 

Evropské sociální charty není svěřena soudu, ale je ponechána na administrativní 

úrovni. Základním kontrolním mechanismem je pravidelné51 předkládání zpráv 

generálnímu tajemníkovi Rady Evropy, které jsou následně prošetřeny Výborem 

expertů, jejichž jednání se účastní i zástupce Mezinárodní organizace práce.52 

Tento kontrolní mechanismus byl významně posílen dodatkovým protokolem 

z roku 1995 zavádějícím systém kolektivních stížností. Kolektivní stížnosti mohou 

podávat mezinárodní organizace zaměstnavatelů a odborů i vnitrostátní organizace 

zastupující zaměstnavatele a pracovníky. Stížnosti mohou dále podávat i mezinárodní 

nevládní organizace, které mají konzultativní statut u Rady Evropy.53  Podané stížnosti 

jsou následně projednávány Výborem nezávislých expertů, který ji projedná a vypracuje 

zprávu, na jejímž základě přijme výbor ministrů rezoluci. Pokud Výbor nezávislých 

expertů dojde k závěru, že Charta není uspokojivě naplněna, Výbor ministrů přijme 

doporučení pro dotčené strany. 54 
                                                 
48 Interights. Non-Discrimination in International Law: A Handbook for practitioners. London: 

Interights. 2011, s. 45  
49 Čl. 1 dodatkového protoloku  
50 Sdělení MZV č. 15/2000 Sb. m. s.  
51 Zprávy byly do roku 1992 předkládány v dvouletých lhůtách, nyní byly periody předkládání 

zpráv prodlouženy na 4 roky.  
52 Potočný, M., Ondřej, J. Mezinárodní právo veřejné – Zvláštní část. 6. doplněné a rozšířené 

vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 122 
53 V otázce diskriminace podávali v minulosti kolektivní stížnosti např. Interights, MDAC, 

European Roma Rights Center. Tyto organizace přitom v řadě případů úzce spolupracovali s místními 

nevládními organizacemi, které samy nemohly kolektivní stížnost podat a tento postup již byl nabídnut i 

českým nevládním organizacím. 
54 Štanglová, V.: Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2010, s. 83-84 
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Z dalších dokumentů Rady Evropy lze zákaz diskriminace najít zejména 

v Rámcové úmluvě o ochraně národnostních menšin55, v Úmluvě RE o boji proti 

obchodu s lidmi, Úmluvě RE o přístupu k úředním dokumentům nebo ve formě ochrany 

před prosazováním diskriminace v Protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě.56 

 

2.3 Evropská unie – evropská antidiskriminační legislativa 

Ustanovení obsahující ochranu před diskriminací jsou obsažena jak v primárním, 

tak sekundárním právu EU a měla zásadní vliv na podobu současné ochrany před 

diskriminací v české legislativě. Vzhledem k rozsahu tématu i zaměření práce se tato 

práce nebude zabývat oblastí volného pohybu, tedy zákazem diskriminace z důvodu 

státní příslušnosti tak, jak je upraven v čl. 12 SES. 

Na rozdíl od Rady Evropy se zákaz diskriminace v legislativě tehdejších 

Evropských společenství neobjevil jako projev ochrany základních práv a svobod, nýbrž 

v souladu s původní funkcí společenství, tj. jako prostředek ochrany jednotného trhu. 

Společenství tak původně vedle zákazu diskriminace z důvodu státní příslušnosti 

chránila pouze rovnost z důvodu pohlaví, tyto dvě oblasti tak dosud zůstávají 

nejrozvinutějšími oblastmi antidiskriminačního práva EU.57  

 

2.3.1 Zákaz diskriminace v primárním právu EU 

Zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v oblasti zaměstnání byl původně zahrnut 

do Smlouvy o založení evropského hospodářského prostoru (1957), aby bránil 

sociálnímu dumpingu mezi členskými státy, které by mohly získávat komparativní 

                                                 
55 Čl. 4, čl. 6 odst. 2 a čl. 9 Rámcové úmluvy o ochraně menšin  
56 Fundamental Rights Agency, Council of Europe. Příručka evropského antidiskriminačního 

práva. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. 2011, s.13 
57 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007, s. 126 a Fundamental Rights Agency, Council of Europe. Příručka evropského 

antidiskriminačního práva. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. 2011 13-14 
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výhodu, pokud by umožňovaly horší platové podmínky pro ženy.58 Zásadní rozvoj 

v oblasti komunitárního zákazu diskriminace nastal na základě přijetí Amsterodamské 

smlouvy ze dne 2. října 1997. Vedle čl. 157 (dříve 119, poté č. 141), obsahujícího již od 

50. let zmíněnou povinnost členských států zajistit stejné odměňování mužů a žen za 

stejnou práci, se v Amsterodamské smlouvě poprvé objevil i čl. 13, dnes čl. 19, který 

zmocňuje orgány EU učinit jednomyslně opatření k potírání diskriminace z důvodů 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, zdravotního 

postižení, věku nebo sexuální orientace.59 Těchto šest diskriminačních důvodů dodnes 

tvoří základ antidiskriminačního práva EU a od roku 2000 byla přijata řada směrnic 

poskytující speciální ochranu právě těmto diskriminačním důvodům.  

V roce 2000 byla také přijata Listina základních práv Evropské Unie60 (dále také 

jen „Listina EU“), která na rozdíl od taxativně vymezených důvodů z čl. 19 (resp. dříve 

čl. 13) diskriminační důvody stanovila pouze demonstrativně. Ačkoli se jednalo zprvu 

jen o politický dokument, Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost roku 2009, 

uznala v čl. 6 práva a svobody obsažené v Listině základních práv EU (ve znění z roku 

2007) a její právní sílu povýšila na stejnou právní sílu, jakou má Smlouva o EU. Listina 

základních práv EU se tak stala součástí primárního práva EU. Zároveň však čl. 6 

explicitně stanoví, že Listina nijak nerozšiřuje pravomoci Unie, které členské státy Unii 

svěřily, a nemůže tak sama o sobě zakládat nové pravomoci a rozšiřovat působnost 

práva EU. Listina EU tak zavazuje primárně unijní orgány, orgány členských států Unie 

zavazuje pouze při aplikaci unijního práva. 61  

                                                 
58 Ustanovení č. 141, dříve čl. 119 SES, prosadila do Smlouvy Francie, jejíž vnitrostátní 

legislativa již tuto zásadu obsahovala. Srovnej Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., 

Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 

s. 126 
59 Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv a v rámci pravomocí svěřených Unii Smlouvami, 

může Rada zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu Evropského parlamentu 

jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

(čl. 19 odst. 1. Slouvy o EU) 
60 Charter of Fundametnal Rights of the European Union, vyhlášena dne 7. 12. 2000 
61 čl. 6 Smlouvy o Evropské unii (Lisabonská smlouva) , Syllová, J., Pítrová, L. a kol.: 

Lisabonská smlouva. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck 2010,.s. 39-41 
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Listina základních práv EU vychází z antropocentrického principu a důstojnost 

člověka tak považuje za nejvyšší hodnotu, která je současně základem ochrany lidských 

práv.62 Evropská Unie dle preambule Listiny stojí na „nedělitelných a všeobecných 

hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity“63, rovnost je tak vnímána 

jako jeden z pilířů evropské společnosti, součást evropského duchovního a morálního 

dědictví. Samotná Listina je pak rozdělena podle těchto hodnot a základních 

demokratických práv: hlava III., která se zabývá rovností pak vedle zákazu diskriminace 

(čl. 21), deklaruje i rovnost před zákonem (čl. 20), respekt ke kulturní, náboženské a 

jazykové rozmanitosti (čl. 22), rovnost mužů a žen (čl. 23), práva dítěte (čl. 24), práva 

starších osob (čl. 25) a právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem 

je jejich začlenění do společnosti (čl. 26). Jak již bylo uvedeno výše, zákaz diskriminace 

dle čl. 21 Listiny obsahuje na rozdíl od čl. 19 Smlouvy o EU příkladný výčet 

diskriminačních důvodů. Tento výčet chráněných důvodů je zároveň výrazně obsáhlejší 

než zmocňující ustanovení Smlouvy o EU. Článek 21 Listiny zakazuje diskriminaci 

založenou „zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, 

genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických 

názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, 

narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.“ 

  Článek 6 Lisabonské smlouvy upravuje i vztah EU k Evropské úmluvě o 

ochraně lidských práv a základních svobod; podle odst. 3 jsou základní práva, která jsou 

zaručená Úmluvou a která „vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, 

tvoří obecné zásady práva Unie“. Podle odst. 2 téhož článku EU dokonce k EÚLP sama 

se svojí nově nabytou právní subjektivitou přistoupí. 

                                                 
62 Tichý, L., Arnold, R., Zemánek, J., Král, R., Dumbrovský, T. Evropské právo. 4. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2011,  s. 126 
63 Preambule Listiny základních práv EU 



24 

 

 

2.3.2. Zákaz diskriminace v sekundárním právu EU – tzv. 

antidiskrimina ční směrnice 

 Z pohledu přímého vlivu na soudní praxi a antidiskriminační legislativu 

v ČR jsou významnější antidiskriminační směrnice, které byly na základě zmocnění 

v čl. 19 a čl. 157 Smlouvy o EU přijaty. Ačkoli jsou po přijetí antidiskriminačního 

zákona transponovány všechny tyto směrnice do českého práva, je zásadní jejich obsah 

připomenout a to nejen z důvodu výkladového ale i proto, že většina zkoumaných 

případů byla žalována před účinností ADZ. 

Jak již bylo uvedeno, komunitární právo se zpočátku věnovalo především 

ochraně rovnosti mezi muži a ženami. Směrnice zaměřené na rovnost mužů a žen byly v 

EU postupně přijímány od sedmdesátých let a postupně rozšiřovaly oblasti, ve kterých 

byla ochrana před diskriminací na základě pohlaví poskytována. K nejstarší chráněné 

oblasti, kterou byla rovnost v odměňování,64 se postupně přidávaly i další oblasti 

spojené se zaměstnáním (přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání, postup 

v zaměstnání a pracovní podmínky65), oblastí sociálního zabezpečení66a v samostatné 

výdělečné činnosti67. Na oblast zboží a služeb byla ochrana před genderovou 

diskriminací rozšířena až v poslední etapě rozvoje evropských antidiskriminačních 

směrnic po roce 2000.68 

Z důvodu zvýšení právní ochrany proti diskriminaci z důvodu pohlaví byl také 

roku 1997 do evropského práva zaveden procesní institut přenosu důkazního břemene 

                                                 
64  Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. 2. 1975. 
65 Směrnice Rady 76/207/EHS ze dne 9. 2. 1976. 
66 Směrnice Rady ze dne 19. 12. 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro 

muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení (79/7/EHS), novelizována směrnicí 2002/73/ES. Dále 

směrnice Rady ze dne 24. 7. 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech 

sociálního zabezpečení pracovníků (86/378/EHS), novelizována směrnicí 96/97/ES. 
67 Směrnice Rady ze dne 11. 12. 1986 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy 

samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a ochraně mateřství (86/613/EHS). 
68 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení 

s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.  
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z žalobce na žalovaného ve sporech týkajících se diskriminace69, který byl později 

rozšířen i na další diskriminační důvody. 

Jak již bylo uvedeno výše, rozšíření evropských antidiskriminačních směrnic o 

ochranu před dalšími diskriminačními důvody nastalo až po přijetí Amsterodamské 

smlouvy sérií směrnic přijatých po roce 2000. První směrnicí, která rozšířila ochranu 

před diskriminací na jiný chráněný důvod a zároveň první směrnicí, která překročila 

oblast zaměstnání a povolání, je směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. 6. 2000, kterou 

se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický 

původ známá jako „rasová směrnice“. Další diskriminační důvody, tedy náboženské 

vyznání či víra, zdravotní postižení, věk a sexuální orientace, byly zahrnuty do směrnice 

Rady 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, kterou se zavádí obecný rámec pro rovné 

zacházení v zaměstnání a povolání známé jako „rámcová směrnice“. Tyto diskriminační 

důvody jsou tak na rozdíl od rasy a pohlaví chráněny pouze v oblasti zaměstnání a 

povolání.70  

V širším smyslu lze mezi antidiskriminační směrnice zařadit i směrnice, které se 

nevěnují zákazu diskriminace dle čl. 13 SES, přesto významně napomáhají prosazení 

zásady rovného zacházení v otázkách, kdy v praxi často dochází k nepřímé diskriminaci 

žen a to například při zaměstnávání osob na částečný úvazek71 nebo rodičovské 

dovolené72. 

 

Rasová směrnice 

Z pohledu této práce je nejvýznamnější z antidiskriminačních směrnic již 

zmíněná rasová směrnice, jejímž účelem je „stanovit rámec pro boj s diskriminací na 

základě rasy a etnického původu s cílem zavést v členských státech zásadu rovného 

zacházení“73. 

                                                 
69 Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. 12. 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace 

na základě pohlaví.  
70 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007, s.137 
71 Směrnice Rady ze dne 15. 12. 1997. 
72 Směrnice Rady 96/34/ES ze dne 3. 6. 1996. 
73 Článek 1 rasové směrnice.  
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Text směrnice však žádnou definici „rasového nebo etnického původu“ 

nepřináší. Preambule směrnice pak jasně vymezuje že „Evropská unie odmítá všechny 

teorie, které se pokoušejí určit existenci rozdílnosti lidských ras. Používání výrazu 

‚rasa‘ v této směrnici nijak neznamená přijetí takových teorií.“74 Tato deklarace odráží 

rozpor mezi jednotlivými státy nad použitím terminologie ve vztahu k rasové 

diskriminaci a použití termínu „rasa“.75 

Členské státy mohou nastavit i vyšší standardy ochrany před diskriminací než 

jim stanoví tato směrnice, zároveň musejí dbát, aby transpozicí směrnice nesnížily již 

poskytovaný standard ochrany (tzv. princip nesnižování).76  

Transpoziční termín této směrnice vypršel 19. 7. 2003 a ČR tak měla zajistit 

transpozici směrnice k datu přistoupení (tedy k 1. 5. 2004), což se ale stalo až účinností 

ADZ od 1. 9. 2009. 

 

Vymezení diskriminace a jejích forem dle rasové sm ěrnice 

Co se týče vymezení diskriminace a jejích forem vychází definice obsažená v 

rasové směrnici, stejně jako definice v ostatních antidiskriminačních směrnicích, z 

legislativy a judikatury vztahující se na diskriminaci na základě pohlaví. Ve článku 2 

směrnice vymezuje čtyři formy diskriminačního jednání – diskriminaci přímou a 

nepřímou, obtěžování a navádění k diskriminaci. Přímou diskriminací se dle směrnice 

rozumí „případ, kdy je s jednou osobou zacházeno z důvodu rasy nebo etnického 

původu méně příznivým způsobem, než je, bylo nebo by bylo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci“.77 Nepřímou diskriminací se pak rozumí situace, kdy by v důsledku 

„navenek neutrálního předpisu, kritéria nebo zvyklosti“ byla znevýhodněna osoba určité 

rasy nebo etnického původu, pokud uvedený předpis, kritérium nebo předpis není 

                                                 
74 Preambule rasové směrnice bod 6 
75 European Roma Right Center, Interights, Migration Policy Group. Strategické vedení soudních 

sporů o rasové diskriminaci v Evropě: od principů v praxi. Praha: Poradna pro občanství/Občanská a 

lidská práva, 2006. s. 22 
76 Čl. 6 rasové směrnice 
77 Čl. 2 odst. 2 písm. a) rasové směrnice 
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odůvodněn legitimním cílem, k jehož dosažení jsou použité prostředky „přiměřené a 

nezbytné“.78 

Doktrína i judikatura Soudního dvora Evropské Unie (dále také jen „SDEU“) 

zastávají názor, že u přímé diskriminace naopak legitimní cíl liberačním kritériem není 

a jednání znevýhodňující určitou skupinu přímo na základě některého z chráněných 

důvodů nebude diskriminací, pouze pokud jej bude možno podřadit pod některou 

z výjimek explicitně uvedených ve směrnicích. V případě rasové směrnice je takovou 

výjimkou pouze tzv. podstatný a určující profesní požadavek (viz níže).79 

Motivace diskriminující osoby je k určení, zda je určité jednání diskriminační, 

nepodstatná. Diskriminující osoba si dokonce ani nemusí být vědoma, že jedná 

diskriminačně, což bývá častý případ především u nepřímé diskriminace.80  

Obtěžování definuje směrnice jako „nežádoucí chování související s rasou nebo 

etnickým původem, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby a 

vytvoření zastrašující, nepřátelské, zahanbující, ponižující nebo urážející atmosféry“81. 

Tato definice tak nevyžaduje k prokázání diskriminace komparátora a lze pod ní zařadit 

například i mobbing na pracovišti, šikanu, urážlivé poznámky i vtipy.82 Tento typ 

diskriminace byl dříve řešen jako konkrétní projev diskriminace přímé a jeho vyčlenění 

jako zvláštního typu diskriminace tak odráží jeho význam spíše než posun koncepce 

diskriminace.83  

Poslední formou diskriminačního jednání zakázaného rasovou směrnicí je 

navádění k diskriminaci. Ustanovení směrnice neuvádí žádnou definici pojmu navádění 

                                                 
78 Čl. 2 odst. 2 písm. b) rasové směrnice 
79 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 135-136 
80 European Roma Right Center, Interights, Migration Policy Group. Strategické vedení soudních 

sporů o rasové diskriminaci v Evropě: od principů v praxi. Praha: Poradna pro občanství/Občanská a 

lidská práva, 2006.s. 23 
81 Čl. 2. odst. 3 rasové směrnice 
82 European Roma Right Center, Interights, Migration Policy Group. Strategické vedení soudních 

sporů o rasové diskriminaci v Evropě: od principů v praxi. Praha: Poradna pro občanství/Občanská a 

lidská práva, 2006.s. 25 
83 Fundamental Rights Agency, Council of Europe. Příručka evropského antidiskriminačního 

práva. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie. 2011. s. 31 
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k diskriminaci a uvádí pouze obecně, že „jakékoli jednání spočívající v navádění 

k diskriminaci na základě rasy nebo etnického původu se považuje za diskriminaci ve 

smyslu odstavce 1“84. Nerozlišuje, ani zda bylo navádění k diskriminaci provedeno 

z pozice autority či nikoli, tak jako to rozlišuje například český antidiskriminační zákon 

a ponechává tak široký prostor pro výklad pojmu judikaturou. 

Rasová směrnice zároveň shodně jako ostatní antidiskriminační směrnice 

upravující oblast zaměstnání umožňuje členským státům stanovit, že rozdílné zacházení 

na základě chráněných důvodů „nepředstavuje diskriminaci, pokud z povahy profesní 

činnosti nebo z podmínek jejího výkonu vyplývá, že tyto charakteristiky představují 

podstatný a určující profesní požadavek, je-li jeho cíl legitimní a požadavek 

přiměřený“85. Jako klasický případ bývá uváděn požadavek určité rasy v případě herců 

konkrétních rolí. Obdobně umožňuje směrnice členským státům zachovat i přijímat tzv. 

pozitivní opatření, které mají za cíl předcházet nebo vyrovnávat nevýhody související 

s rasou nebo etnickým původem. Tímto ustanovením lze tedy ospravedlnit například 

kvóty zvýhodňující méně zastoupená etnika ve veřejné správě nebo stipendijní 

programy pro etnika se statisticky nižší úrovní vzdělání.  

Mezi ostatními antidiskriminačními směrnicemi, které obsahují obdobné 

definice i prostředky nápravy je rasová směrnice výjimečná především širokou oblastí 

působení, na které se zákaz diskriminace z důvodu rasy a etnického původu vztahuje. 

Směrnice poskytuje ochranu jednak v oblastech týkajících se zaměstnání86, přístupu ke 

zboží a službám, které jsou k dispozici veřejnosti (text směrnice přitom zdůrazňuje, že 

                                                 
84 Čl. 2 odst. 4 rasové směrnice 
85 Čl. 4 rasové směrnice 
86 Konkrétně v „(a) podmínkách přístupu k zaměstnání, samostatné výdělečné činnosti či 

povolání včetně kritérií výběru a podmínek náboru, bez ohledu na obor činnosti a na úroveň profesní 

hierarchie i pracovního postupu; (b) přístupu ke všem typům a úrovním odborného poradenství, 

odborného vzdělávání, dalšího odborného vzdělávání a rekvalifikace, včetně získávání praktických 

zkušeností; (c) podmínkách zaměstnání a pracovních podmínkách včetně podmínek propouštění a 

odměňování; (d) členství a účast v organizaci zaměstnanců nebo zaměstnavatelů nebo v jakékoli 

organizaci, jejíž členové vykonávají určité povolání, včetně výhod poskytovaných těmito organizacemi“ 

(čl. 3 odst. 1 písm. a) až c). 
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do této oblasti spadá i bydlení), ale i v oblasti sociální ochrany (včetně sociálního 

zabezpečení a zdravotní péče), sociálních výhod a vzdělání.87 

 

Ochrana a výkon práva 

Pro soudní praxi mají zásadní význam i standardy, které rasová směrnice 

vyžaduje po členských státech v oblasti ochrany a výkonu práva, především pak soudní 

ochrany. Z hlediska této práce je nejvýznamnější zavedení institutu důkazního břemene 

a požadavky na sankce, které mají členské státy stanovit za porušení zákazu 

diskriminace. Patří sem i povinnost států zavést do svých vnitrostátních právních řádů 

nezbytná opatření pro ochranu před pronásledováním osob, které se soudně domáhají 

ochrany před diskriminací.  

Institut „přesunu důkazního břemene“ nebo „sdílení důkazního břemene“88 se 

v případech namítané diskriminace snaží obětem diskriminace zjednodušit její 

dokazování, neboť v praxi bývá velmi obtížné prokázat, že osoba byla vystavena 

nerovnému zacházení na základě chráněného důvodu. Klasickým případem bývá 

diskriminace v přístupu k zaměstnání či odměňování, kdy navíc pouze zaměstnavatel 

disponuje informacemi o kvalifikaci či výši odměn ostatních zaměstnanců či kandidátů. 

Z tohoto důvodu začala přesun důkazního břemene využívat soudní praxe již před jeho 

zavedením do vnitrostátního či evropského práva. Nejprve se tento přístup objevil ve 

Spojených státech amerických v 70. letech89, koncem 80. let se poprvé uplatnil i 

v judikatuře SDEU90 a roku 1997 byla přijata směrnice Rady 97/80/ES z 15. prosince 

1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví. Rasová 

směrnice tedy v čl. 8 pouze rozšířila uplatnění tohoto institutu i na věci, ve kterých je 

                                                 
87 Čl. 3 rasové směrnice 
88 O tomto institutu bývá nejčastěji referováno jako o „přesunu důkazního břemene“, což se 

některým odborníkům zdá jako zavádějící označení, neb vzbuzuje dojem, že k přenosu důkazního 

břemene dochází automaticky, a upřednostňují proto označení „sdílení důkazního břemene“. S ohledem 

na ustálenou praxi prác používá především označení „přesun důkazního břemene“,  
89 Precedentem se stal případ McDonnel Douglas Corporation v. Green, 411 U. S. 792 (1973). 

Viz Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 339 
90 Rozhodnutí soudu z 17.10. 1989. Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark v 

Dansk Arbejdsgiverforening, jednající za Danfoss. 109/88. 
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namítána diskriminace na základě rasy stejně jako jej postupně přijímaly všechny 

antidiskriminační směrnice. K přesunu důkazního břemene nedochází automaticky na 

základě tvrzení diskriminace, ale osoba namítající diskriminaci musí předložit soudu 

(nebo jinému příslušnému orgánu) „skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k přímé 

nebo nepřímé diskriminaci“91. V takovém případě soud přesune důkazní břemeno a je 

na odpůrci, aby prokázal, že zásadu rovného zacházení neporušil. Neurčité stanovení 

momentu, kdy má být důkazní břemeno přesunuto ponechává soudům poměrně širokou 

míru soudního uvážení a prostor pro dotváření práva soudní judikaturou.  

Rasová směrnice klade minimální požadavky i na sankce, které mají vnitrostátní 

ustanovení uložit za porušení zákazu diskriminace. Tyto sankce musejí být „účinné, 

přiměřené a odrazující“92 a směrnice do nich explicitně zahrnuje i případné vyplácení 

náhrad oběti.  

V širším kontextu prosazování práva na rovné zacházení má pak zásadní význam 

ustanovení čl. 13 rasové směrnice, které vyžaduje, aby členské státy určily jeden nebo 

několik subjektů pověřených podporou rovného zacházení. Zatímco rasová směrnice 

vyžaduje subjekt podporující rovné zacházení se všemi osobami bez rozdílu rasy či 

etnického původu, další směrnice obsahují obdobná ustanovení požadující orgán 

podporující rovné zacházení v ostatních chráněných oblastech, řada zemí včetně ČR se 

proto rozhodla tyto funkce svěřit jednomu orgánu.  

 

 

                                                 
91 Čl. 8 odst. 1 rasové směrnice 
92 Rozhodnutí C-54/07 ze dne 10. 7. 2008. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding v. Firma Feryn NV. 
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2.4 Zákaz diskriminace v české právní úpravě 

 

2.4.1 Ústavní zakotvení zákazu diskriminace a principu rovnosti 

Princip rovnosti je jedním ze základních principů Listiny základních práv a 

svobod93 (dále jen „Listina“), který je explicitně vyjádřen v několika jejích 

ustanoveních. V nejobecnější rovině je zákaz diskriminace a princip rovnosti zakotven 

již v čl. 1 Listiny, který stanoví, že všichni lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a 

právech. Podle Ústavního soudu je rovnost v právech formulovaná v tomto ustanovení, 

„v podstatě obsahem celé Listiny a promítá se do řady jejích ustanovení“94, princip 

rovnosti také označuje za samotné ohnisko ústavního pořádku ČR95. Ústavní soud 

rozlišuje obecná ustanovení o rovnosti a speciální ustanovení garantující rovnost 

v určitých oblastech nebo situacích.96 Mezi obecná ustanovení Listiny lze vedle čl. 1 

zařadit i čl. 3 odst. 1 zakotvující zákaz diskriminace v přístupu k základním právům a 

svobodám a čl. 4 odst. 3, který stanoví, že zákonná omezení základních práv a svobod 

musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Článek 3 

přitom uvádí poměrně obsáhlý demonstrativní výčet diskriminačních důvodů 

vypočítávající vedle pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství i jazyk, politické či 

jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické 

menšině, majetek a rod. Oproti taxativnímu výčtu důvodů chráněných sekundárním 

právem EU tak toto ustanovení neuvádí výslovně věk a sexuální orientaci, tyto důvody 

však lze podřadit pod „jiné postavení“, kterým ponechal ústavodárce výčet 

diskriminačních důvodů v Listině otevřen.97 Mezi speciální ustanovení garantující 

rovnost v určitých situacích nebo oblastech lze uvést ustanovení o procesní rovnosti 

                                                 
93 Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. 12. 1992 o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky 2/1993 Sb.  
94 Nález ÚS ze dne 24. 5. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 31/94. 
95 Nález ÚS ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08. 
96 Tamtéž. (Nález ÚS ze dne 24. 5. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 31/94.) 
97 Ústavní soud tak již rozhodl např. v nálezu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08, kdy 

zařadil věk  mezi důvody chráněné čl. 3 Listiny. 
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(tedy čl. 37 odst. 3 Listiny a čl. 96 Ústavy98, které zakotvují rovnost účastníků v řízení 

před soudem), rovnost vlastnického práva všech vlastníků v jeho obsahu i ochraně (čl. 

11. odst. 1 Listiny) nebo ustanovení čl. 24, podle kterého příslušnost k národnostní nebo 

etnické menšině nesmí být nikomu na újmu.99 

 

2.4.2 Transpozice evropských antidiskriminačních směrnic do 

českého právního řádu  

Před rokem 2000, kdy byly přijaty rasová a rámcová směrnice a kdy zároveň 

začaly i práce na přípravě antidiskriminačního zákona v ČR obsahoval český právní řád 

již několik transpozičních antidiskriminačních ustanovení, která se týkala rovnosti žen a 

mužů a to pouze v pracovněprávní oblasti. Zejména šlo o novely zákona o 

zaměstnanosti (č. 167/1999 Sb.), která zaváděla zákaz diskriminace v přístupu 

k zaměstnání a zákaz diskriminační inzerce, a novely zákoníku práce (155/2000 Sb.), 

jež se snažily transponovat směrnice 76/207 a 75/117 a definovat pojem odměňování 

v souladu s evropským právem. Do českého právního řádu tyto novelizace zavedly 

například nepřímou diskriminaci, pokusily se zakázat sexuální diskriminaci i zákaz 

odvetných opatření. Úprava zakazující diskriminaci v zákoníku práce pak sloužila jako 

předloha pro další novelizace, zejména novelu zákona o vojácích z povolání (č. 

254/2004 Sb.), či nové zákony o bezpečnostních sborech (č. 361/2003 Sb.) a služební 

(č. 281/2002).100  

Ustanovení zakazující diskriminaci byla postupně rozšiřována o další formy 

diskriminace (obtěžování a navádění k diskriminaci) a oblasti jejího zákazu vzhledem 

k postupnému rozšiřování i mimo pracovně-právní oblast, kterou prolomila právě 

rasová směrnice. Varianta postupných změn jednotlivých zákonů se postupně ukázala 

jako příliš technicky náročná a roztříštěná, neboť bylo vytipováno přibližně 60 zákonů, 

                                                 
98 Ústavní zákon České národní rady ze dne 16. 12. 1992 1/1993 Sb. 
99 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. s. 178 
100 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. (Ustanovení zákazu 

diskriminace v služebním zákoně ještě nevstoupilo v účinnost.) 
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které by bylo třeba novelizovat, a ve kterých by se opakovala obdobná ustanovení.101 

Z těchto důvodů bylo přikročeno k přípravě antidiskriminačního zákona.  

 

 

2.4.2.1 Antidiskriminační zákon (ADZ) 

Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a prostředcích ochrany před 

diskriminací (dále jen „antidiskriminační zákon“ nebo „ADZ“) byl v ČR přijat 

především kvůli závazku ČR transponovat evropské antidiskriminační směrnice102, jeho 

příprava i schvalování však vyvolaly řadu emocí a diskusí. Přestože nás ke sbližování 

legislativy zavazovala již Asociační dohoda103 z roku 1995 a do vstupu do EU 1. 5. 

2004 jsme byli povinni značnou část těchto směrnice transponovat, zákon byl přijat až 

po značných peripetiích o pět let později. První návrh zákona byl předložen parlamentu 

roku 2005 a po zamítnutí Senátem jej poslanecká sněmovna nepřehlasovala, druhý 

návrh byl proto značně zúžen a ve svém rozsahu se tak drží spíše minimálních 

požadavků směrnic. I tento návrh byl přijat až 17. června 2009 přehlasováním veta 

prezidenta republiky a nabyl účinnosti 1. září 2009.104 

Antidiskriminační zákon je rozdělen do sedmi částí, z nichž první je nazvána 

antidiskriminačním zákonem a je rozdělena do tří hlav: první obsahuje obecná 

ustanovení vymezující předmět úpravy a základní pojmy, definice jednotlivých forem 

diskriminace i přípustných forem rozdílného zacházení a výjimek; druhá hlava se 

věnuje právním prostředkům ochrany před diskriminací a poslední je přechodné 

ustanovení. Další části pak obsahují především změny dalších zákonů, ze kterých jsou 

                                                 
101 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 12-13 
102 Zákon zapracovává příslušná ustanovení směrnic Rady 76/207/EHS, 2002/73/ES, 

2000/43/ES, 2000/78/ES, 75/117/EHS, 78/7/EHS, 86/378/EHS, 96/97/ES, 86/613/EHS a 2004/113/ES 

(viz §1 antidiskriminačního zákona). 
103 Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a 

Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 

7/1995 Sb. (čl. 69)  
104 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 10 - 13 
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nejvýznamnější změny zákona o Veřejném ochránci práv a občanském soudním řádu105, 

poslední část upravuje účinnost zákona, podle které zákon nabyl účinnosti 1. září 2009 

s výjimkou změny zákona o Veřejném ochránci práv, která se stala účinnou až o 3 

měsíce později.   

Antidiskriminační zákon poskytuje ochranu proti diskriminaci z důvodu rasy, 

etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, 

náboženského vyznání, víry či světového názoru.106 Tento uzavřený výčet chráněných 

důvodů tak mírně rozšiřuje důvody chráněné evropskými směrnicemi, řadě důvodů 

uvedených v zákazu diskriminace dle Listiny, však ochranu neposkytuje. Ačkoli 

například jazyk půjde v řadě případů podřadit pod národnost a politické smýšlení pod 

světový názor, příslušnost k rodu, sociální původ či majetkový stav zůstávají chráněny 

pouze Listinou. ADZ dále explicitně uvádí, že diskriminace z důvodu těhotenství, 

mateřství nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace je také považována za 

diskriminaci z důvodu pohlaví, čímž promítá judikaturu Soudního dvora EU přímo do 

litery zákona. V tomto případě takový postup nelze považovat za přehnaně kazuistický, 

ale naopak za vhodné posílení povědomí a právní ochrany ve vztahu k obsahu těchto 

explicitně uvedených důvodů. 

Obdobně jako evropské antidiskriminační směrnice rozlišuje explicitně ADZ 

diskriminaci na přímou a nepřímou, jako formy diskriminace uvádí i obtěžování, 

sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. 

Oproti směrnicím tak pronásledování, neboli „nepříznivé zacházení, postih nebo 

znevýhodnění, k němuž došlo v souvislosti s uplatněním práv podle 

[antidiskriminačního] zákona “, zařadil český zákonodárce pronásledování přímo mezi 

formy diskriminace. Evropské směrnice zákaz pronásledování řadí mezi prostředky 

právní ochrany před diskriminací.107 Český ADZ pak dále vedle navádění 

k diskriminaci vymezuje i pokyn k diskriminaci, tedy „chování osoby, která zneužije 

                                                 
105 Dále pak měnu zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

v některých dalších  
106 § 2 odst. 3 ADZ 
107 Pojetí pronásledování dle ADZ také přesahuje rámec směrnic. Viz Boučková, P., Havelková, 

B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010. s. 189-190 
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podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetího“.108 Navádění k diskriminaci je 

pak k pokynu k diskriminaci subsidiárním ustanovením. 

Pod zákaz rasové diskriminace ve smyslu ICERD, lze podřadit tři chráněné 

důvody českého ADZ a to rasu, etnický původ a národnost. Ačkoli se jedná o 

překrývající se pojmy109, národnost má v českém právu ještě další, čistě subjektivní 

význam, pro který se ji zřejmě zákonodárce rozhodl vydělit, přestože rasová směrnice 

národnost implicitně podřazuje pod „rasu a etnický původ“. Tento odlišující aspekt 

vyplývá z čl. 3 odst. 2 Listiny, který zaručuje právo každého svobodně rozhodovat o své 

národnosti. Česká legislativa tedy vnímá národnost, nebo-li národnostní příslušnost jako 

otázku svobodné volby, na rozdíl od etnické příslušnosti, která je založena na 

objektivních kritériích a není tak závislá na volbě člověka.110 

Antidiskriminační směrnice ukládají státům také povinnost zajistit, aby osobám, 

které se cítí poškozeny nedodržováním zásady rovného zacházení byla dostupná soudní 

nebo správní (popřípadě i včetně dohodovacího) řízení směřující k dodržování těchto 

směrnic. Tuto povinnost český zákonodárce promítl do § 10 ADZ zakotvující mimo jiné 

nároky osob dotčených diskriminací, kterých se mohou domáhat v civilním řízení. 

Úprava žalobních nároků dle ADZ v zásadě kopíruje ustanovení § 13 OZ, tedy nároky 

osob domáhajících se ochrany osobnosti dle obecné úpravy občanského zákoníku.111 

Oběti diskriminace se podle ADZ tedy mohou domáhat ukončení diskriminačního 

jednání, odstranění jeho následků a přiměřeného zadostiučinění, popřípadě i náhrady 

nemajetkové újmy v penězích. Blížeji se úpravě antidiskriminační žaloby věnuje 

kapitola 3.2. 

 

                                                 
108 §4 odst. 3 ADZ 
109 Blížeji v kapitole 1. 
110 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s.55 
111 Více k žalobním nárokům dle úpravy o ochraně osobnosti dle OZ v kapitole 3.1.2. 
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2.4.2.2 Zákaz diskriminace z důvodu rasy v dalších zákonech českého 

právního řádu 

Zákaz diskriminace byl v českém právním řádu proveden v řadě zákonů již před 

přijetím ADZ, vedle zákonů upravujících oblast pracovněprávních vztahů a služebních 

vztahů (zákoník práce112, zákon o zaměstnanosti113, zákon o vojácích z povolání114, 

služební zákon115, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů116 a 

zákon o platu117) se objevil i v několika obecných ustanoveních deklarujících právo na 

rovné zacházení v souvislosti s předmětem daného zákona (jedná se např. o ust. § 2 

knihovního zákona118, § 6 zákona o ochraně spotřebitele119 nebo §§ 2a 30 školského 

zákona120). Většina ustanovení obsahovala i definice diskriminace a vymezení 

diskriminačních důvodů, zatímco definice diskriminace zpravidla vycházely již před 

přijetím ADZ  z antidiskriminačních směrnic, které v nich byly transponovány. Výčet 

diskriminačních důvodů se u jednotlivých zákonů výrazně liší a zpravidla výrazně 

přesahuje důvody uvedené v ADZ, jednotlivé zákony tak zakazují diskriminaci z 

důvodu např. politického a jiného smýšlení, majetku, rodu, členství v odborových 

organizacích a jiných sdruženích. Přijetím ADZ se řada z těchto ustanovení stala 

obsoletními, neboť ADZ bude ve vztahu k těmto ustanovením lex specialis, v případě 

diskriminace z těchto důvodů, které nejsou obsaženy v ADZ, ale jsou zahrnuty 

                                                 
112 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
113 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 
114 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. 
115 Zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování 

těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech. Ustanovení obsahující zákaz 

diskriminace (§ 80) však dosud není účinné. 
116 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníku bezpečnostních sborů.  
117 Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a 

v některých dalších organizacích a orgánech.  
118 Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb. 
119 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 
120 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. 
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v ustanoveních výše jednotlivých zákonů, pak bude možné dále použít ochrany dle 

těchto zákonů. 121 

 

Novelizace občanského soudního řádu a právo na rovné zacházení 

Významným institutem ochrany práva na rovné zacházení, který byl do českého 

práva taktéž zaveden transpozicí evropských antidiskriminačních směrnic, je tzv. přesun 

důkazního břemene nebo sdílení důkazního břemene, jehož cílem je zjednodušit důkazní 

situaci obětí diskriminace. Jak bylo uvedeno v kapitole 2.3.2., institut přesunu 

důkazního břemene vzešel původně ze soudní praxe, když jej v 70. letech začaly 

uplatňovat americké a v 80. letech i evropské soudy. Do českého práva byl tento institut 

zaveden novelizací OSŘ provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., účinnou od 1. 1. 2001, 

byla výrazem transpozice směrnice Rady č. 97/80/EC ze dne 15. 12. 1997 o důkazním 

břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví. Tato první novela o přesunu 

důkazního břemene do českého právního řádu zařadila ustanovení OSŘ § 133a, který se 

v původním znění, v souladu se směrnicí, týkal pouze genderové diskriminace 

v pracovních věcech. S následnou inkorporací tohoto institutu i do dalších směrnic 

přijímaných po roce 2000 byly postupně rozšířeny důvody i oblasti, na které je tento 

institut aplikován i v českém právním řádu. Toto rozšíření bylo provedeno zákonem č. 

151/2002 Sb., který transponoval do českého právního řádu další dvě směrnice a to 

směrnici rasovou a rámcovou a rozšířil chráněné důvody i oblasti aplikace ustanovení. 

Před účinností ADZ, tedy 1. 9. 2009, tak ust. § 133a OSŘ stanovilo, že „[s]kutečnosti 

tvrzené o tom, že účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, názoru, 

zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace, má soud ve věcech pracovních za 

prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“ Odstavec 2 obdobnou formulací 

institut sdílení důkazního břemene rozšířil v případech tvrzené diskriminace z důvodu 

rasy nebo etnického původu i na oblast zdravotní a sociální (poskytování zdravotní a 

                                                 
121 Tento názor vyjádřil Zdeněk Kühn (Kühn, Z.: Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního 

zákona. In Právní rozhledy 3/2010) i veřejný ochránce práv ve svém stanovisku ze dne 5. 10. 2010, 

Stanovisko veřejného ochránce práv k některým procesním aspektům antidiskriminačního zákona, zejm. 

věcné příslušnosti soudů 
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sociální péče, pomoci v hmotné nouzi122), přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, 

prodej zboží a služeb a dalších oblastech spojených s širším uplatněním osoby v 

profesní sféře (konkrétně v přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích 

zaměstnanců a zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruženích), čímž 

reflektuje širokou působnost rasové směrnice. 

Výrazné novelizace se ust. § 133a dostalo s přijetím ADZ, kterou byly rozšířeny 

oblasti, ve kterých bude institut přesunu důkazního břemene aplikován a zároveň bylo 

ustanovení zcela přeformulováno. Dřívější formulace zakládající, že „skutečnosti 

tvrzené o to, že byl účastník (…) diskriminován (…) má soud (…) za prokázané pokud 

v řízení nevyšel najevo opak“123, byla nahrazena konstrukcí „pokud žalobce uvede před 

soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k (…) 

diskriminaci (…) je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady  rovného 

zacházení“.124 Přestože důvodová zpráva neuvádí žádný důvod k této zásadní změně 

formulace ustanovení125, jehož smysl by měl být s ohledem na evropské směrnice 

zachován, lze se domnívat, že zákonodárce se rozhodl pro změnu formulace ustanovení 

v reakci na judikaturu, především pak na rozhodnutí pléna Ústavního soudu ze dne 26. 

4. 2006, ve kterém Ústavní soud projednával návrh na zrušení tohoto ustanovení pro 

rozpor s článkem na spravedlivý proces, neboť původní úprava svou formulací 

vyznívala tak, že žalovaný má „totální“ důkazní břemeno. Ústavní soud ve svém nálezu 

vyjádřil, že formulace napadeného ustanovení „vyžaduje zejména z hlediska testu 

proporcionality takovou interpretaci, která je téměř hraničním případem, kdy je ještě 

možno výkladem zákonného textu dospět k závěru, že právě v důsledku tohoto výkladu 

lze napadené ustanovení považovat za ústavně konformní“126. Z tohoto Ústavní soud 

vyzval zákonodárce, aby zvážil vhodnější transpozici ustanovení.   

                                                 
122 Na oblast pomoci v hmotné nouzi byla působnost rozšířena v souvislosti s přijetím zákonů č. 

110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, a č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. (Drápal, 

L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 925) 
123 Znění ust. § 133a OSŘ ve znění novely provedené zákonem č. 151/2002 Sb. 
124 Znění ust. § 133a OSŘ ve znění po novele provedené zákonem č. 198/2009 Sb. 
125 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 198/2009 Sb. v odůvodnění části třetí, která novelizuje 

ustanovení OSŘ, pouze reflektuje rozšíření oblastí, ve kterých bude přesun důkazního břemene uplatněn a 

to pouze odkazem na příslušné směrnice. 
126 Nález pléna Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2006, sp. zn.  Pl. ÚS 37/04 
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Ačkoli původní znění ustanovení § 133a lze považovat za výrazně matoucí, 

stejně jako jeho tehdejší neformální označení „fikce diskriminace“, která v rozhodovací 

praxi soudů často vyžadovala „důkaz opaku“. Ani nová formulace se neobešla bez 

kritiky. JUDr. Jaroslav Bureš v komentáři k OSŘ upozorňuje na skutečnost, že v novém 

znění tohoto ustanovení není explicitně uvedeno „to, co je z pohledu smyslu a tohoto 

ustanovení při dokazování za nejpodstatnější, totiž že žalobcovo tvrzení o diskriminaci 

se při dokazování považuje za prokázané, neprokáže-li žalovaný dodržení zásady 

rovného zacházení“127, tento závěr však podle něj jasně vyplývá z logiky institutu.128 

Přesto se lze domnívat, že pokud zákonodárce novelizací ustanovení zamýšlel 

zjednodušit jeho výklad, aby k jeho správné interpretaci nebyla třeba znalosti judikatury 

a ustanovení evropských směrnic, bylo by vhodné tento důsledek explicitně vyjádřit již 

v textu zákona. 

Oblasti, ve kterých bude přesun antidiskriminačního zákona aplikován byly dále 

rozšířeny především z důvodu transpozice směrnice Rady 2004/113/ES, kterou byl 

zákaz diskriminace z důvodu pohlaví rozšířen na oblast přístupu ke zboží a službám.129  

Rozsah, na který bude ustanovení §133a aplikováno však i po tomto rozšíření 

zachovává rozdílné standardy ochrany pro jednotlivé diskriminační důvody a 

nedosahuje tak rozsahu ADZ, který ve všech oblastech, na které se podle ust. § 1 ADZ 

vztahuje, poskytuje ochranu všem diskriminačním důvodům. Ustanovení §133a OSŘ 

naopak zachovává rozdílné standardy ochrany pro rasu a pohlaví na jedné straně a 

ostatní diskriminační důvody na straně druhé, které jako minimální standardy ochrany 

vyžadují antidiskriminační směrnice. Přestože tak tento stav není v rozporu s právem 

EU, lze tento nekonzistentní stav považovat dle doc. Kühna za „těžko vysvětlitelný 

jakoukoliv logikou zákonodárce“130.  

                                                 
127 Drápal, L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009. s. 927 
128 Drápal, L., Bureš J. a kol. Občanský soudní řád I, II Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 

2009. s. 927 
129 Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení 

s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 
 
130 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010.s. 352 
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3. Soudní praxe v oblasti ochrany před diskriminací a 

její předpokládaný vývoj v souvislosti s účinností ADZ 

 

Před rokem 2000 byly před českými soudy žaloby na ochranu proti diskriminaci 

zcela vzácné a soudy vycházely při jejich posuzování z rozšířeného pojetí diskriminace 

jako záměrného jednání osoby, jejíž motiv je přímo spojen s citlivou charakteristikou, 

odlišujícím znakem.131 Česká právní úprava v té době obsahovala zákaz diskriminace 

v Listině základních práv a svobod v čl. 3, ten však diskriminaci nedefinuje a navíc se 

vztahuje pouze na diskriminaci v přístupu k základním právům. Z pohledu rasové 

diskriminace bylo možné aplikovat i čl. 24 Listiny, který stanoví, že „[p] říslušnost  ke 

kterékoli národnostní nebo etnické menšině nesmí být nikomu na újmu“. Na zákonné 

úrovni pak před rokem 2000 obsahoval český právní řád zákaz diskriminace pouze 

v zákonu o ochraně spotřebitele, ani ten však neobsahoval definici diskriminace. Soudní 

praxe se tak musela při vymezení diskriminace opřít o mezinárodní normy, především 

pak úmluvy ICERD a CEDAW. Z definic obsažených v těchto úmluvách132 však nebylo 

zřejmé, že pro určení diskriminačního jednání není rozhodující záměr či motiv jednající 

osoby, ale faktický důsledek její činnosti. Ačkoli bylo možné tento závěr dovodit u 

judikatury ESLP, soudům nižších stupňů musela být judikatura předestřena účastníky, 

aby ji vzaly v potaz.  

Teprve v roce 2004 se v českém právu objevila definice diskriminace 

odpovídající požadavkům evropského práva a to v zákoníku práce a zákoně o 

zaměstnanosti. Tyto definice však soudy aplikovaly pouze v pracovněprávních sporech 

a v ostatních chráněných oblastech tak definice diskriminace byla uzákoněna až roku 

2009 antidiskriminačním zákonem. Podle zkušenosti Davida Strupka, který zastupoval 

                                                 
131 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. s. 207 
132 Viz kapitola 2.1. 
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žalobce ve všech zkoumaných testingových kauzách, chybějící definice diskriminace 

v české právní úpravě nečinila zásadní problém v typických případech přímé rasové 

diskriminace, kdy osobám byla odmítnuta určitá služba, resp. nabídnuto zaměstnání a 

žalobce měl k dispozici významné důkazy, ze kterých se dal záměr diskriminující osoby 

alespoň s vysokou pravděpodobností předpokládat. U méně typických forem 

diskriminace jako nepřímá diskriminace, segregace nebo obtěžování bylo zásadním 

problémem soud přesvědčit, že i takové jednání může být diskriminační. Zároveň je 

třeba dodat, že zákonná definice diskriminace v české právní úpravě nechyběla pouze 

soudcům, ale také účastníkům řízení. Z řady rozhodnutí i podání, které byly 

shromážděny, je zřejmé, že zvláště žalobci, kteří nebyli v řízení zastoupeni advokáty 

zaměřenými na tuto problematiku, pak často měli zřejmý problém s formulací žalob a 

určením v jakém konkrétním jednání spatřují diskriminaci. Obdobně žalované strany 

často v argumentaci prokazovaly, že jim není zřejmá podstata diskriminačního jednání.  

Dalším limitujícím faktorem v domáhání se soudní ochrany před diskriminací 

pak byla chybějící úprava speciální žaloby, kterou by se oběti diskriminace mohly 

obracet na soud. Tuto možnost zavedla poprvé do českého právního řádu novela 

zákoníku práce z roku 2001, ale pouze v pracovněprávních vztazích.133 V případech kdy 

se diskriminace týkala ostatních oblastí chráněných rasovou směrnicí, např. přístupu ke 

službám a bydlení, se před přijetím antidiskriminačního zákona vžila praxe využívat 

k ochraně práva na rovné zacházení žalob na ochranu osobnosti podle §11 a násl. OZ. 

 

3.1 Ochrana před diskriminací skrze ochranu osobnosti 

Praxe domáhat se ochrany práva před diskriminací skrze ustanovení na ochranu 

osobnosti vycházela z monistického pojetí osobnostních práv, podle které je právo na 

rovné zacházení součástí tzv. jednotného všeobecného osobnostního práva.134 Rovnost 

                                                 
133 § 7 odst. 4 zákona č. 65/1965. Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. však tuto úpravu 

už neobsahuje a odkazoval pouze na předpokládaný antidiskriminační zákon. Z důvodu nepřijetí první 

verze tohoto zákona však v období 1.1.2007 až 1. 9. 2009 chyběla úprava definic diskriminace i možnosti 

podání žaloby podle tohoto zákona. 
134 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. s. 209 
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je stejně jako svoboda, vnímána jako jedna ze základních hodnot osobnosti fyzické 

osoby. Tyto hodnoty jsou zároveň vzájemně spjaté, neboť nelze dosáhnout svobody bez 

rovnosti, osobní svobodu nelze realizovat bez rovnosti ve vztahu k ostatním subjektům. 

Proto lze jakoukoli neoprávněnou diskriminaci považovat za zásah nejen do práva na 

rovné zacházení, ale i práva na osobní svobodu.135 Obdobně pak diskriminační jednání 

zasahuje do další ze základních hodnot osobnosti a to do její důstojnosti, neboť 

diskriminačním jednáním je osobě zřetelně dáno najevo, že je osobou nižší kategorie a 

to na základě citlivé osobní charakteristiky – diskriminačního důvodu. Žaloby na 

ochranu osobnosti tak nebyly založeny jen na ustanoveních občanského zákoníků, ale i 

na ústavní ochraně lidských práv a svobod, konkrétně na ust. čl. 1 a 3 Listiny.  

 

Využívání žalob na ochranu osobnosti k ochraně proti diskriminaci však bylo 

spojeno i s hmotněprávními důsledky na rozhodovací praxi soudů. Spory na ochranu 

osobnosti jsou rozhodovány specializovanými samosoudci u krajských soudů. Jako 

odvolací instance pak slouží specializované odvolací senáty u vrchních soudů Tito 

soudci tak vycházeli z doktríny i judikatury ochrany osobnosti a teprve v takto 

vymezeném rámci se zabývali specifiky diskriminačních sporů.136  

 

3.1.1 Vymezení diskriminace a rozhodovací práce soudu u 

jednotlivých forem diskriminace 

 Typické případy přímé diskriminace 

Za nejtypičtější případy rasově diskriminačního jednání, které české soudy 

posuzovaly, patřily případy přímé diskriminace osob romské národnosti v přístupu ke 

službám či zaměstnání; konkrétně se jednalo především o odmítnutí obsluhy 

v restauraci, případně vpuštění na diskotéku nebo poskytnutí ubytování či nabídky 

zaměstnání. Většina případů, které se dostaly před soudy, byly případy vzešlé z tzv. 

                                                 
135 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle 

občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde Praha. 2004. s. 123-124 
136 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2007. s. 209 
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testingů, kdy se žalobci dopředu připravili na možné diskriminační jednání a 

disponovali proto i dostatkem důkazů (zpravidla audiozáznamy a výpovědi svědků, 

pracovníků nevládní organizace). V těchto případech zpravidla nebylo obtížné určit, 

v čem spočívalo rozdílné zacházení a z hlediska definice diskriminačního jednání je 

zajímavější zaměřit se na odůvodnění, jaké uváděly žalované strany, aby vyvrátily 

domněnku, že s žalobci bylo zacházeno rozdílně právě z důvodu rasy, resp. etnicity, a 

především: jak se k těmto důvodům stavěly soudy.  

Právě z podání a vyjádření žalovaných (tedy diskriminujících) bylo často zřejmé 

nepochopení podstaty diskriminace, především pak skutečnosti, že se jedná o objektivní 

jednání, mezi jehož definiční znaky nepatří ani záměr či pohnutka, ani opakovanost či 

dlouhodobost diskriminační praxe. 

Diskriminační jednání pak bylo často zaměňováno s rasismem či s „rasovými 

předsudky“137. Žalovaní se v několika případech snažili vyvrátit „zákonnou domněnku 

diskriminace“ nebo “fikci diskriminace“, jak býval nepřesně označován institut sdílení 

důkazního břemene v závislosti na nepříliš vhodné formulaci ust. §133a138, resp. jak 

prokázat, že jejich jednání nebylo diskriminační, právě poukazem, že nemají rasové 

předsudky, Romy zaměstnávají139, či pravidelně obsluhují140. Praxe, na kterou 

poukazovali, tedy obsluhování Romů či jejich zaměstnávání, přitom často ani 

nesouvisela s jednáním, v důsledku kterého byli žalováni – na zaměstnávání Romů tak 

například poukazoval žalovaný, v jímž provozovaném baru nebyla obsloužena skupina 

Romů nebo společnost, která v restauraci nechala vystavenou pálku s nápisem na „Na 

                                                 
137Odvolání žalovaného ze dne 4. 11. 2004: Návštěva byla účelově realizována s cílem prokázat 

rasové předsudky žalovaného. 
138 Více ke znění tohoto ustanovení v kapitole č. 2.4.2. 
139 Absenci rasových předsudků takto zaměstnáváním Romů „dokazovali“ např. i provozovatelé 

restaurací a barů, kteří byli žalováni ve spojení s neobsloužením Romů v restauraci, tedy nikoli v přístupu 
k zaměstnání, ale ke službám, argumentace se tak ani vzdáleně netýkala konkrétního žalovaného jednání, 
ale čistě „rasových předsudků“ žalovaných. Nutno podotknout, že jen výjimečně byla žalována fyzická 
osoba jako provozovatel restaurace, ale zpravidla se jednalo o osobu právnickou, u které je argumentace 
týkající se rasových předsudků pochybnější.  (Např. případ „baseballová pálka „Na cikány…!“: Rozsudek 
Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, č. j. 30 Cdo 1630/2004-156.) 

140 Např. Rozsudek Nevyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 2009, č. j. 30 Cdo 

4431/2007-288. 
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cikány…“141. V jednom případě dokonce žalovaná společnost dokazovala, že 

nediskriminovala konkrétní osobu při odmítnutí ubytování na ubytovně poukazem na 

majetkovou provázanost se společností, která provozovala jinou ubytovnu, na které byla 

ubytovaná řada Romů.142 Soudy většinou nepřikládaly těmto tvrzením význam a 

upozorňovaly na irelevantnost tvrzení, která se netýkala konkrétního jednání, ale pouze 

obecné praxe v zařízení žalovaného. 

Soudy se zpravidla příliš nezabývaly teoretickým vymezením diskriminace a ve 

většině zkoumaných případů pouze odkázaly na Listinu, popřípadě i na Úmluvu nebo 

další mezinárodní smlouvy citované žalující stranou. Co se týče definice diskriminace či 

aplikace mezinárodní či evropské judikatury, omezovaly se soudy pouze na definice či 

judikaturu předestřenou žalobci. Spíše ojediněle pak soudy v rozhodnutích pojednávaly 

o diskriminaci i z pohledu morálního hodnocení či posouzení diskriminace jako 

společenského fenoménu. Z tohoto hlediska je pak výjimečné odůvodnění rozsudku 

Krajského soudu Hradec Králové, ve kterém není reagováno pouze na skutková tvrzení 

žalovaného, ale i na jejich kontext: „ Je pravdou, že v soužití s rómskou menšinou je 

pohled většiny ovlivněn různými excesy jejích příslušníků [žalovaný účelově 

ospravedlňoval odmítnutí obsloužit romské testery jejich záměnou za skupinu, která 

způsobila v nedávné době v restauraci výtržnost. Z audionahrávky však jasně vyplývalo, 

že žalovaný odmítá obsluhovat Romy obecně. pozn. autora], který ovšem nelze 

vztáhnout na etnikum celé. Z toho plyne i poněkud zkreslený pohled společnosti na 

projevy diskriminace v jejich jistém znevažování. Toto ovšem není správný přístup. Lze 

si představit, jakou nevoli by ve veřejnosti vyvolalo, kdyby se obdobně postupovalo 

všeobecně např. proti občanům, které mají dlouhé vlasy, jen proto, že se takoví dopustili 

výtržností. Ještě markantnější, i když jiného druhu, by byl přístup k tělesně postiženým 

občanům, kteří by nebyli obslouženi z důvodu, že by pohled na ně byl ostatním hostům 

nepříjemný. To je chápáno jako samozřejmost, ale podstata diskriminace je stejná.“143   

                                                 
141 Viz následující podkapitola Baseballová pálka „Na cikány…“: diskriminační obtěžování nebo 

neškodný vtip? 
142 Samozřejmě zůstává otázkou, které z těchto irelevantních argumentů naznačují, že žalovaní či 

jejich zástupci skutečně nerozuměli konceptu diskriminace, a které pouze odpovídali jejich obtížné 

důkazní situaci. 
143 Rozsudek Krajského soudu Hradec Králové ze dne 29. 11. 2002, č.j. 16 C 70/2001-24. 

(Žalovaný se proti rozsudku odvolal, ale Vrchní soud rozhodnutí v plném rozsahu potvrdil.)  
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V případech méně typických forem diskriminačního jednání jako je obtěžování, 

segregace nebo nepřímá diskriminace naopak byl často zásadní problém soudy 

přesvědčit, aby se vůbec zabývali podstatou namítaného diskriminačního jednání. Pro 

názornost uvádím nejvýraznější případy i se skutkovým stavem: 

Baseballová pálka „Na cikány…“: diskriminační obtěžování nebo neškodný 

vtip? 

Případ Františka Kroščena144, který v roce 2001 navštívil restauraci v Hojsově 

stráži v Nýrsku, ve které byla vystavena baseballová pálka s výrazným nápisem „Na 

cikány…“, je ze zkoumaných případů nejdéle táhnoucím se případem a dosud nebyl 

pravomocně ukončen.145 Předmětem sporu je diskriminace formou obtěžování146, které 

se žalovaný dopustil, když vystavil ve veřejně přístupné části restaurace navštívené 

žalobcem antickou sochu držící v ruce výše popsanou baseballovou pálku.  

Žalobce, který byl během své návštěvy v restauraci standardně obsloužen, 

spatřoval zásah do svých osobnostních práv právě v přítomnosti baseballové pálky ve 

veřejně přístupném interiéru restaurace, který považuje za formou komunikace 

s hostem, vyjadřující postoje provozovatele a vymezující okruh zvlášť vítaných hostů. 

V souvislosti s významem baseballové pálky dále zdůrazňoval, že se v devadesátých 

letech stala symbolem rasově motivovaných útoků na Romy a jejím umístěním do 

prostor restaurace tak provozovatel dává najevo souhlas s takovým násilím. Žalobce 

také od počátku soudního sporu uváděl, že restauraci navštívil, neboť byl o baseballové 

pálce informován a z tohoto důvodu přijel do restaurace s pracovníky nevládní 

organizace v rámci tzv. testingu.  Žalovaná strana, společnost provozující restauraci, 

uváděla, že pálka byla v restauraci umístěna pouze jako recese a romští hosté restaurace 

                                                 
144 Jméno žalobce se pravidelně ve spojení s případem objevuje ve sdělovacích prostředcích i 

literatuře, z tohoto důvodu je plné jméno žalobce uváděno i v této práci. 
145 Posledním rozhodnutím ve věci je Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 

2013, č. j. 30 Cdo 2314/2012-120,  kterým NS zrušil dva ze tří výroků rozhodnutí VS v Praze a věc vrátil 

VS v Praze k dalšímu řízení. 
146 Výrok který dal za pravdu žalobci a shledal vystavení pálky ve veřejně přístupném prostoru 

restaurace za neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti žalobce, kterého se měl žalovaný dopustit 

diskriminací ve formě obtěžování ve smyslu rasové směrnice, je již pravomocný. 
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si na ni nikdy nestěžovali, tuto skutečnost dokládali především existencí dalších nápisů 

umístěných na pálce, jako „na skiny“, „na popeláka“ nebo „na brutálního Mirynu“, což 

dokládala i výslechy dvou svědků a zdůrazňovala, že žalobce byl při své návštěvě 

restaurace bez problémů obsloužen a číšník se k němu choval slušně. Žalobce oponoval, 

že další nápisy byly umístěny z odvrácených stran pálky a dopsány dodatečně na pálku 

propisovací tužkou. Vedle dominantního vyřezávaného a lakovaného nápisu „Na 

cikány…“ tak byly snadno přehlédnutelné a z místnosti byl i díky natočení pálky 

viditelný pouze dominantní nápis „Na cikány…“, což dokládal videozáznamem a 

fotografiemi.147  

Zatímco skutková zjištění se v zásadě nezměnila od prvního rozsudku ve věci, 

který vydal Městský soud v Praze dne 7. 3. 2002148, z hlediska právního posouzení 

trvalo žalobci deset let, než se mu po dvou rozsudcích Nejvyššího soudu a jednom 

nálezu Ústavního soudu podařilo prosadit, že i toto jednání provozovatele restaurace lze 

považovat za diskriminační jednání ve formě obtěžování. V případu se právě využití 

žaloby na ochranu osobnosti ukázalo jako značně limitující, neboť městský i vrchní 

soud se v prvních dvou rozhodnutích ve věci shodně odmítaly zabývat specifikem 

formou diskriminačního jednání, neboť nápis byl vyjádřen pouze obecně. Soudy tak 

uzavíraly, že vzhledem k absenci vztahu k jakékoli konkrétní fyzické osobě, nemohl se 

žalobcovy osobnosti objektivně dotknout a nelze tedy spatřovat zásah do jeho 

osobnostních práv.149 Tento právní názor byl vyvrácen až rozhodnutím Nejvyššího 

soudu v roce 2005, který přisvědčil dovolateli, že je „nepochybné, že k takovým 

zásahům do osobnostních práv fyzické osoby může dojít nejen jejich zacílením vůči 

individualizované osobě, ale i zásahy, které jsou vyjádřeny obecnou formou a vztahují 

se tak na množinu vymezených fyzických osob."150Soud se nezabýval podstatou 

samotného napadeného jednání, ale připomenul, že „za diskriminaci se považuje i 

jednání zahrnující podněcování, navádění nebo vyvolání nátlaku směřujícího 

                                                 
147 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002, č. j. 34 C 66/2001-42. 
148 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002, č.j. 34C 66/2001-42. 
149 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. 3. 2002, č. j. 34 C 66/2001-42 a Rozsudek 

Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 12. 2002, č. j. 1 Co 162/2002-64. 
150 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, č. j. 30 Cdo 1630/2004-156. 
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k diskriminaci“ a že „ponižování lidské důstojnosti zahrnuje i tzv. obtěžování“151. Co se 

týče legislativního rámce ochrany osobnosti, Nejvyšší soud dále zdůraznil, že tato 

právní úprava je co do vymezení možných zásahů do osobnosti značně obecná a výčet 

možných zásahů jen demonstrativní, soud by měl přitom při výkladu tohoto ustanovení 

přihlédnout i k evropské legislativě, čímž nepřímo odkázal na rasovou směrnici, kterou 

argumentoval žalobce. Případ se tak vrátil k městskému soudu, který žalobu opětovně 

zamítl a uvedl, že uvedené jednání nelze považovat ani za obtěžování ve smyslu rasové 

směrnice. Tento závěr však soud vůbec neodůvodnil, omezil se na následující větu: 

„Nedošlo ani k obtěžování ve smyslu Směrnice č. 2000/43-ES, nedošlo k diskriminaci 

žalobce pro rasu, barvu pleti, sociální původ, ani z jiných důvodů, proto soudu opětovně 

nezbylo než žalobu zamítnout, protože nebylo prokázáno, že by ze strany žalované došlo 

k protiprávnímu zásahu do osobnostních práv žalobce.“ 152 Tento rozsudek byl potvrzen 

i odvolacím soudem a následně bylo odmítnuto dovolání s poukazem, že se městský 

soud otázkou, zda nelze napadené jednání podřadit pod obtěžování ve smyslu rasové 

směrnice již zabýval. Žalobce následně uspěl se stížností k Ústavnímu soudu, který mu 

dal za pravdu, že napadená rozhodnutí obecných soudů jsou nepřezkoumatelná a 

v tomto směru tak došlo k porušení práva stěžovatele na spravedlivý proces.153  

Ústavní soud také vytkl obecným soudům, že svůj názor, že vystavená 

baseballová pálka nebyla objektivně způsobilá zasáhnout do osobnostních práv žalobce, 

neboť se jednalo o recesi, opřely primárně o existenci dalších nápisů, ze kterých 

vyvodily závěr, že se jedná o recesi. Nevypořádaly se přitom s námitkou stěžovatele, že 

pouze nápis „Na cikány…“ byl natočen do restaurace a jako vyřezaný, vybarvený a 

nalakovaný nápis byl nápisem originálním, resp. původně výlučným. Z tohoto hlediska 

mohl vyvolávat diametrálně odlišné pocity u jednotlivců než později dopsané nápisy 

propisovací tužkou. Dále soud zdůraznil, že osobnost může být objektivně dotčena i 

nezamýšlenými důsledky jednání a ve výsledku je stav shodný, pokud se jednalo o 

důsledek zamýšlený či nikoli. Není tedy relevantní, zda poškozující jednání druhé 

strany bylo zamýšlené, či nikoli. Co se týče interpretace obtěžování, Ústavní soud 

                                                 
151 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, č. j. 30 Cdo 1630/2004-156. 
152 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. 12. 2005, č. j. 34 C 128/2005-27. 
153 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09. 
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upozornil, že městský soud nijak argumentačně nepodložil svůj závěr, že v daném 

případě nedošlo ani k diskriminaci ve formě obtěžování ve smyslu rasové směrnice.154 

Po zrušujícím nálezu Ústavního soudu věc projednával opět Vrchní soud a 

rozhodl, že bylo zasaženo do žalobcových osobnostních práv a přiznal mu morální 

zadostiučinění, nikoli však finanční satisfakci, proti čemuž podal žalobce dovolání, se 

kterým uspěl u Nejvyššího soudu a ten 28. 2. 2013 výroky týkající se materiálního 

zadostiučinění a nákladů řízení zrušil a věc vrátil vrchnímu soudu. Na rozsudku 

vrchního soudu je zajímavé, že ačkoli Ústavní soud zrušil rozhodnutí dovolacího i 

odvolacího soudu z důvodu nedostatků v odůvodnění rozhodnutí a explicitně uvedl, že 

nepředjímá konečné rozhodnutí obecných soudů, vrchní soud v novém rozsudku vůbec 

nereagoval na argumentační slabiny, které vytkl Ústavní soud, a které se týkaly 

recesistického pojetí pálky a její objektivní způsobilosti zasáhnout do osobnostních práv 

žalobce, ale pouze otočil první z výroků o 180 stupňů a přijal argumentační linii 

žalobce, aniž by se vyrovnal s námitkami žalovaného. Ústavní soud přitom v nálezu 

vytýkal právě nedostatečnost v odůvodnění závěrů a nikoli jejich věcnou nesprávnost. 

S lehkou mírou nadsázky lze říci, že pokud v předchozím rozhodnutí se soud 

zcela ztotožnil s argumentací žalované společnosti, podle které byla pálka pouze 

neškodnou recesí, jako taková vnímána i hosty a tudíž nezpůsobilá zasáhnout do 

osobnostních práv žalobce, aniž by se vrchní soud dostatečně vypořádal s námitkami 

žaloby; v novém rozsudku soud přijal argumenty žaloby, uvedl, že subjektivní hledisko 

žalovaného je natolik závažné a „logické“, že lze konstatovat, že umístěním pálky došlo 

k zásahu do jeho osobnostních práv a jakákoliv osoba v postavení žalobce by tuto pálku 

vnímala jako zásah do svých práv. Ani v tomto rozsudku se přitom soud nevypořádal 

s argumenty protistrany, které ve svém předchozím rozhodnutí přijal téměř bez výhrad 

za své. Obdobně nelogicky a nedostatečně odůvodnil výrok týkající se nepřiznání 

finanční satisfakce, který byl následně zrušen Nejvyšším soudem. Ačkoli materiální 

zadostiučinění není předmětem této kapitoly, je příznačné, že odůvodnění, kterým 

vrchní soud hodnotil závažnost zásahu do osobnostních práv (a odvozoval z nich nárok 

na materiální zadostiučinění), označil Nejvyšší soud za zcela nesrozumitelný a jeden ze 

dvou argumentů, které odvolací soud uvedl za zcela irelevantní.155  
                                                 
154 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2010, sp. zn. II. ÚS 1174/09. 
155 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 2. 2013, č. j. 30 Cdo 2314/2012-120. 
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Mati ční: segregační oplocení nebo nutné a přiměřené opatření? 

Rovněž případ Gizely Lackové, která v roce 1999 podala žalobu na ochranu 

osobnosti kvůli stavbě keramického oplocení v Matiční ulici v Ústí nad Labem je 

mediálně známý.156 Narozdíl od případu baseballové pálky se nejednalo o tzv. 

testingový případ, ale „právní dohru“ jedné z nejvýraznějších kauz spojených s romskou 

menšinou 90. let. Žalobkyně uváděla rasově diskriminační charakter zásahu do jejích 

osobnostních práv jen jako součást své argumentace. Ta byla založena na poškození 

občanské cti a důstojnosti a to především prezentovaným účelem stavby jako „řešení 

vzájemného soužití občanů, kteří žijí spořádaně a plní si své povinnosti, a občanů, kteří 

tak nečiní“157, a úzce souvisela se skutečností, že město bylo silně kritizováno za 

plánovanou stavbu, právě pro její namítaný diskriminační a segregační účel. V době 

konstrukce plotu tak byl již výrazně omezen původní plán na zeď vysokou čtyři metry a 

představitelé zdůrazňovali „nepřizpůsobivost“ a problematičnost obyvatel obecních 

bytů v Matiční ulici, před kterými měl vyrůst onen plot. Vzhledem k rozsahu i zaměření 

je pro tuto práci zásadní právě argument poukazující na rasově diskriminační a 

segregační charakter jednání žalovaných. Segregační charakter žalobkyně spatřovala ve 

fyzickém oddělení skupiny obyvatel od ostatních občanů, přičemž zdůrazňovala, že 

není v konkrétním případě rozhodující, že toto oddělení není úplné a že obyvatelé domů 

mají možnost projít stavbou či ji obejít, ale „[j]iž samotné vizuální oddělení dvou 

skupin ve spojení s prezentovaným záměrem chránit spořádané občany před občany, 

kteří spořádaně nežijí, navozuje ve veřejnosti představu, že je třeba posledně zmíněnou 

skupinu z důvodu zachování veřejného pořádku separovat fyzickou překážkou.“158 

Diskriminační charakter pak žalovaná spatřovala ve vystavení skupiny obyvatelstva 

odlišnému zacházení, aniž by toto chování mohla ospravedlnit sledováním legitimního 

účelu. Přitom zdůraznila, že tvrzený záměr, tedy ochrana veřejného pořádku a práv 
                                                 
156 V médiích se ve spojení s žalobou pravidelně objevovalo i plné jméno žalobkyně, z toho 

důvodu je použito i v této práci. Jeden z citovaných rozsudků je pak včetně jména žalobkyně anotován 

v Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. 

s. 369-376 
157 Žaloba Gizely Lackové ze dne 16. 11. 1999 citující materiál předložený vládě. 
158 Žaloba Gizely Lackové ze dne 16. 11. 1999. 
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občanů žijících naproti oploceným domům nemůže být shledán legitimním, neboť 

nebyly dodrženy dvě základní zásady – zásada proporcionality a zásada nezbytnosti 

omezení.159 Jako předmět diskriminace pak žalobkyně označila především svobodu 

pohybu a právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života. 

Rasový podtext diskriminačního a segregačního jednání pak byl odvozen od 

skutečnosti, že došlo k oddělení skupiny obyvatelstva, která se od většiny lišila svým 

etnickým původem a to bez ohledu na subjektivní motivace žalovaných160, ale na 

základě objektivní skutečnosti.161 

Zástupci žalovaných, města Ústí nad Labem i městského obvodu Ústí nad 

Labem – Nestěmice, argumentovali, že stavba měla především stabilizovat a zlepšit 

situaci v lokalitě poté, co ostatní pokusy o řešení selhaly a zdůrazňování ochrany zájmu 

slušných lidí před nepřizpůsobivými obyvateli obecních bytů bylo pouze v nucené 

reakci „na útoky z různých stran, že jejich rozhodnutí je charakteru diskriminačního, 

rasistického a segregačního“162. 

Ačkoli ve věci rozhodoval dvakrát krajský soud, který žalobu vždy v plném 

rozsahu zamítl, čtyřikrát vrchní soud, který rozsudek krajského soudu vždy potvrdil, a 

třikrát Nejvyšší soud, který předchozí rozsudky vždy zrušil a věc vrátil k projednání 

vrchnímu, resp. krajskému soudu, ani jeden z judikátů se však výrazněji nezabývá 

aplikací definic diskriminace či segregace na daný případ. Krajský soud v Ústí nad 

Labem i Vrchní soud v Praze zpočátku zcela odmítly připustit, že by mohla být 

zasažena osobnostní práva žalobkyně jednáním, které nebylo mířeno jmenovitě vůči 

žalobkyni. Odvolací soud pak shledával nedostatek aktivní legitimace žalobkyně, neboť 

neprokázala přímou souvislost mezi stavbou oplocení a hodnotami výlučně spjatými 

s její osobností a žalovaní neoznačili konkrétně žalobkyni za osobu neslušnou nebo 

nepřizpůsobivou. Zároveň potvrdil názor soudu prvního stupně, že žalovaní plnili 

                                                 
159 Z hlediska skutkového pak byl tento argument podložen především výrazným zlepšením 

situace v době mezi přijetím prvotního záměru postavit zeď do její konstrukce, která trvala dva roky. 

V době, kdy bylo oplocení postaveno, byl již pořádek více než rok narušován minimálním způsobem, 

který bylo možné zvládnout dle žalobkyně standardními prostředky. 
160 Žalovaní veřejně deklarovali, že původ problému, který byl stavbou oplocení řešen byl 

sociální a nikoli rasový. Subjektivní motivace však není z hlediska posouzení diskriminačního jednání 
zásadní. 

161 Žaloba Gizely Lackové ze dne 16. 11. 1999 
162 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 7. 2001, č. j. 34 C 117/99-74. 
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stavbou oplocení svoji zákonnou povinnost vyřešit neuspokojivou situaci v oblasti 

veřejného pořádku a jednali tak na základě své úřední licence, což je okolnost vylučující 

protiprávnost.163 Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil s poukazem na 

nesprávné posouzení aktivní legitimace žalobkyně a upozornil na výkladový závěr 

Nejvyššího soudu z roku 1980164, podle něhož „může být porušeno právo na ochranu 

osobnosti více občanů a potom všichni nebo kterýkoli z nich (nezávisle na sobě) mají 

právo se obrátit se svými návrhy na soud.“165 

Nejvyšší soud se však nevyjádřil k závěru odvolacího soudu o jednání 

žalovaných na základě úřední licence a Vrchní soud tak tento závěr zopakoval v novém 

rozsudku, kterým rozhodnutí soudu prvního stupně opět potvrdil. Následoval „právní 

ping-pong“ mezi Vrchním soudem v Praze a Nejvyšším soudem, který celkem třikrát 

zrušil rozsudek vrchního soudu, v posledním případě i rozsudek krajského soudu, vždy 

se však držel zásady, že rozhodnutí o mimořádném opravném prostředku má zasahovat 

do rozhodovací činnosti jen minimální míře a zpravidla tak zrušil rozsudek pouze pro 

nedostatečné odůvodnění či chybné posouzení jedné právní otázky, aniž by se však 

vyjádřil k dalším napadeným otázkám. Ani jeden ze soudů přitom nereagoval na 

argumentaci žalobkyně, která v dovolání opětovně zdůrazňovala, že vzhledem 

k absolutnímu zákazu rasové diskriminace se nelze dovolávat zákonné licence a je proto 

nepodstatné, že žalovaní jednali na základě povinností stanovených zákonem. Až 

v třetím rozhodnutí o dovolání pak Nejvyšší soud alespoň zmínil nutnost posoudit 

možný diskriminační charakter stavby namítaný žalobkyní a nutnost posoudit, zda by 

rozpor s ústavními principy i principy vyplývajícími z legislativy EU neznamenal exces 

žalovaných, který by nebylo možné pod úřední licenci podřadit.166  V následném 

rozhodnutí soudu prvního stupně se poprvé objevila i úvaha nad namítaným 

diskriminačním charakterem jednání žalovaných: 

„Pokud jde o argument žalobkyně, že konstrukce stavby oplocení a její existence 

byla aktem rasové diskriminace a rasové segregace, s tímto argumentem rozhodně 
                                                 
163 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 18, 12. 2001, č. j. 1 Co 240/2001/-113. 
164 Sborník III. Nejvyššího soudu, SEVT, Praha 1980, s. 178-179 citován dle rozsudku 

Nejvyššího soudu v Praze ze dne 21. 5. 2002, č. j. 28 Cdo 416/2002-141 
165 Sborník III. Nejvyššího soudu, SEVT, Praha 1980, s. 178-179 citován dle rozsudku 

Nejvyššího soudu v Praze ze dne 21. 5. 2002, č. j. 28 Cdo 416/2002-141 
166 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 6. 2005, č. j. 30 Cdo 1892/2004-203. 
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souhlasit nelze. Diskriminací se rozumí rozlišování poškozující práva určité kategorie 

obyvatel kvůli jejich rase, pohlaví, náboženství a podobně. Segregací se rozumí 

oddělení, vyloučení, přičemž segregace rasová znamená zabraňování styku 

nebělošského obyvatelstva s bělošským a jeho izolace. Hodnocení stavby oplocení je 

absolutně nepatřičné, neboť jak z jazykového výkladu těchto slov vyplývá, jedná se o 

rozlišení či vyloučení čistě z důvodu rasy. O takový případ nešlo, neboť nebylo 

prokázáno, že všichni obyvatelé obecních domů čp. 381 a 382 patří k jedné rase a navíc 

důvod k přijetí uvedeného opatření vyvstal z toho, že někteří obyvatelé zmíněných domů 

nad míru únosnou hromadili odpad, který se pak rozšiřoval po celé ulici, a byli nad 

míru únosnou hluční. Nejednalo se tedy o opatření řešící vztah k občanům romské 

národnosti, ale o opatření řešící vzájemné soužití všech obyvatel Matiční ulice tak, aby 

toto soužití bylo poklidné a bezproblémové.“167 Krajský soud nikterak neuvedl, z jakého 

pramene tuto definici diskriminace převzal a proč nepřijal definici předestřenou 

žalobkyní, která ji podkládala odkazem na judikaturu ESLP a amerických soudů. 

Hlavním nedostatkem této definice diskriminace je pak obdobně jako v řadě dalších 

případů mylný předpoklad, že diskriminace musí být vždy záměrným jednáním („kvůli 

jejich rase“), a zcela opomíjí, že diskriminaci je třeba posuzovat dle jejího objektivního 

účinku.168 Obdobně pojem segregace, který je jednou z forem diskriminace, soud 

vyložil značně nepřesným způsobem. Zcela nepodloženým a zavádějícím byl i 

vyslovený názor, že rasová segregace vyžaduje, aby segregovaná skupina náležela ze 

sta procent k jedné rase, resp. etnicitě. Žalobkyně na tyto nedostatky opět upozornila 

v odvolání, nicméně odvolací soud rozsudek krajského soudu potvrdil a k námitce 

                                                 
167 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 6. 2006, č. j. 34 C 23/2006-243. Jedná 

se o plnou citaci jediné pasáže týkající namítaného diskriminačního charakteru stavby. Krajský soud 

k tomuto posouzení dospěl poté, co odmítl provést řadu důkazů, včetně rozhodnutí Výboru pro odstranění 

rasové diskriminace a souhrnnou zprávou z 1321 schůze tohoto Výboru z 21. 1. 1999, které se týkaly věci 

přímo tím, že „v listinách je vyjádřen vždy jen hodnotící soud toho kterého orgánu vyjadřující subjektivní 

názor svého autora, který k danému problému zaujímá určitý postoj tak, že jej hodnotí z hlediska 

správnosti a přijatelnosti, a to na základě vlastních (subjektivních) kritérií.“ 
168 Tato charakteristika definice vyplývala již v době rozhodování z judikatury ESLP i SDEU, 

později v případě baseballové pálky i český Ústavní soud potvrdil, že zásah do osobnostních práv může 

být i způsoben i jednáním nevědomým, natož nezáměrným (Nález Ústavního soudu ze dne 13. 1. 2010, 

sp. zn. II. ÚS 1174/09). 
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diskriminačního charakteru jednání pouze uvedl, že „tvrzení že konstrukce stavby a její 

trvání bylo aktem rasové diskriminace a segregace, žalobkyně ani podle názoru 

odvolacího soudu neprokázala. To, že realizací stavby byl v mediální kampani úsudky 

třetích osob přisuzován diskriminační a segregační charakter, nijak s realizací stavby a 

důvody žalovaných k ní, nesouvisí.“169 Implicitně však i Vrchní soud v Praze považoval 

důvody vedoucí k stavbě za zásadní hledisko k posouzení diskriminačního charakteru 

jednání. Citované dvě věty z rozhodnutí jsou však jediné odůvodnění tohoto závěru a 

vzhledem ke skutečnosti, že žalobkyně již ve věci dále nepodala dovolání, lze uzavřít, 

že po necelých osmi letech od podání žaloby se žalobkyni pouze dostalo poměrně 

sporného odůvodnění založeného na mylné definici diskriminace jako záměrného 

jednání, což později v případu baseballové pálky vyvrátil i český Ústavní soud. 

 

 V ostatních zkoumaných případech, ve kterých žalobce namítal méně typickou 

formu diskriminace, jako je segregace či diskriminace ze strany města či státu, která 

byla žalována minimálně proti Statutárnímu městu Ústí nad Labem, Statutárnímu městu  

Kladnu a Městu Vsetínu, žalobci dosud neuspěli. Zatímco v případě žalob proti Kladnu 

a Vsetínu zatím řízení pokračuje, případ proti Ústí nad Labem, je už po téměř osmi 

letech uzavřen a z hlediska analýzy soudní praxe tedy nejvhodnější. Na okraj pouze 

doplním, že v případě města Kladna bylo 28. 2. 2013 zamítnuto dovolání žalobců 

namítajících dlouhodobou segregační praxí při ubytovávání Romů v sociálně vyloučené 

lokalitě „Masokombinát“170 a vedle města je žalována i ČR,  a v případě města Vsetína 

zrušil dne 29. 12. 2012 Vrchní soud v Olomouci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, 

ve spojeném řízení více než 50 Romů vystěhovaných z tzv. pavlačového domu do 

vesnic mimo  Zlínský kraj. 171 

 

 

                                                 
169 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. 2. 2007, č. j. 1 Co 318/2006-266 
170 Usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 28. 2. 2013, č.j. 30 Cdo 3456/2012 
171 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 12. 2012, č.j. 1 Co 76/2012-406 
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3.1.2 Žalobní nároky z žalob na ochranu osobnosti  

Ustanovení § 13 OZ zakotvuje trojici základních občanskoprávních nároků, resp. 

žalob. Jedná se o žalobu zdržovací neboli negatorní, kterou se žalobce domáhá upuštění 

od neoprávněných zásahů, žalobu odstraňovací, kterou se žalobce domáhá odstranění 

neoprávněných zásahů, resp. protiprávního stavu a žalobu satisfakční, kterou se žalobce 

může domáhat přiměřeného zadostiučinění. Jednotlivé nároky lze uplatnit v samostatné 

žalobě, nebo podle charakteru zásahu a potřebné ochrany je lze i kombinovat.172 Nároky 

však musí být uplatněny zcela jasně a určitě, v případě, že žalobce požaduje 

zadostiučinění v penězích, musí určit i konkrétní částku, které se domáhá a kterou soud 

nemůže v souladu se zásadami návrhového řízení v rozhodnutí překročit.173 Podmínkou 

úspěšné negatorní žaloby je skutečnost, že neoprávněný zásah do osobnostních práv 

stále trvá, popř. pokračuje, nebo existuje reálná hrozba, že bude v budoucnu opakován. 

Pokud je žaloba úspěšná a soud nařídí žalovanému zdržet se neoprávněného zásahu 

pravomocným výrokem, může žalobce vést proti případným dalším takovým 

neoprávněným zásahům výkon rozhodnutí, který by spočíval v ukládání pokut 

povinnému.174  Tento nárok má proto především preventivní povahu. Obdobně, pokud 

se žalobce domáhá odstranění neoprávněných zásahů, je nezbytnou podmínkou 

úspěšnosti této žaloby, aby následky nastalého porušení osobnostních práv ještě trvaly a 

aby bylo reálně možno tyto následky odstranit. Způsob odstranění následků by přitom 

měl odpovídat neoprávněnému zásahu co do obsahu, formy i rozsahu. Stejně jako u 

žaloby negatorní je i v tomto případě zásadní, aby uplatněný nárok a následně i výrok 

soudu byly dostatečně určité a jasně vymezovaly, jaké konkrétní následky daného 

neoprávněného zásahu mají být odstraněny.175 

Posledním typem nároku, kterého se fyzická osoba může domáhat pro ochranu 

své osobnosti, je požadavek přiměřeného zadostiučinění – satisfakce. Tak jako byly 

                                                 
172 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle 

občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde Praha. 2004, s. 177 
173 Podle ust. § 153 odst. 2 OSŘ 
174 Podle ust. § 351 OSŘ 
175 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle 

občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde Praha. 2004, s. 178 - 179 
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podmínkami uplatnění nároků u dvou předchozích typů nároku, aby neoprávněný zásah 

do osobnostních práv trval, respektive jeho následek (u žaloby na odstranění následku), 

k úspěšnému uplatnění nároku na přiměřené zadostiučinění je nezbytné, aby již 

vzniknul důsledek neoprávněného zásahu, tedy aby již vznikla nemajetková újma na 

osobnosti žalující fyzické osoby. Pokud jsou v konkrétním případě splněny zákonné 

podmínky pro přiznání přiměřeného zadostiučinění, má tato osoba na jeho přiznání 

právní nárok, ačkoli v minulosti byla nárokovost přiměřeného zadostiučinění 

zpochybňována.176 

Přiměřené zadostiučinění může mít formu nepeněžitého plnění (morálního 

neboli ideálního zadostiučinění), nebo pokud by se takové plnění nejevilo postačujícím, 

může mít i formu peněžitého plnění. Podle dikce § 13 odst. 2 OSŘ je pak tato náhrada 

nemajetkové újmy v penězích vhodná, zejména pokud byla důstojnost fyzické osoby 

nebo její vážnost ve společnosti snížena ve značné míře.  

Ačkoli text zákona dává zřetelně přednost morálnímu zadostiučinění před 

satisfakcí v penězích, slovy prof. Hajna „[t]o je řešení spíš idealistické než ideální“177. 

Satisfakční funkce morálního zadostiučinění je zpravidla problematizována časovým 

odstupem, který v případě soudního vymáhání nevyhnutelně dělí poskytnutí 

zadostiučinění od neoprávněného zásahu. 

Peněžitá satisfakce pak může zpravidla účinněji plnit i funkci preventivní nebo 

sankční, jejichž význam při rozhodování o výši peněžitého zadostiučinění česká soudní 

praxe podle řady autorů stále nedoceňuje.178 

 

 

                                                 
176 Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle 

občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde Praha. 2004, s. 179 
177 Hajn, P. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. In: Bulletin 

advokacie 4/2003. 
178 Např. Hajn (Hajn, P. K přiměřenému zadostiučinění ve sporech o ochranu osobnosti. In: 

Bulletin advokacie 4/2003.), Ryška (Ryška, M. Výše a účel náhrady nemajetkové újmy v penězích při 

ochraně osobnosti. In: Právní rozhledy 9/2009.) i kolektiv autorů Knap a spol. (Knap, K., Švestka, J., 

Jehlička, O., Pavlík, P., Plecitý, V., Ochrana osobnosti podle občanského práva. 4. vydání. Praha: Linde 

Praha. 2004. s. 184) 
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3.1.2.1 Žalobní nároky a přiměřené zadostiučinění v případech namítané 

rasové diskriminace 

V případech, kdy se ochrany osobnosti domáhal žalobce z důvodu namítané 

rasové diskriminace, byla zpravidla požadována písemná omluva a poskytnutí náhrady 

nemajetkové újmy v penězích. Písemná omluva byla nejčastěji žádána formou 

doporučeného dopisu, v několika případech žalobce požadoval i uveřejnění ve 

sdělovacích prostředcích.179 Ve spíše výjimečných případech se žalobci domáhali i 

odstraňovacích nároků, které byly kumulativně spojeny s nárokem na poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění. Odstraňovacími nároky se žalobce domáhali například, aby 

žalovaný odstranil systémovou diskriminační praxi při ohlašovaní trvalého pobytu180, 

aby žalobcům poskytnul nájemní bydlení mimo sociálně vyloučenou a etnicky 

segregovanou lokalitu181 nebo aby odstranil stavbu-zeď s namítaným segregačním a 

diskriminujícím účinkem.182 

 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, případy, ve kterých se poškozený domohl ochrany 

proti rasové diskriminaci žalobou na ochranu osobnosti, tedy kdy soud shledal, že 

žalobce byl diskriminován na základě své rasové či etnické příslušnosti a bylo tak 

zasaženo do jeho osobnostních práv, jsou v české soudní praxi spíše výjimečné a ze 

zkoumaných rozhodnutí byla již diskriminace shledána pouze v tzv. testingových 

případech, které byly organizovány stejnou nevládní organizací a zastupovány stejným 

advokátem. Z těchto důvodu jsou případy i žalované nároky obdobné. Ačkoli bylo 

shromážděno i několik rozhodnutí týkajících se typově zcela odlišných případů 

diskriminačního jednání, například i takových, ve kterých žalobci namítali i systémovou 

diskriminační a segregační praxi a žalobci se domáhali jejího odstranění, v těchto 

                                                 
179 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 1 Co 328/2011- 483, Usnesení 

Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 12. 2012, č. j. 1 Co 76/2012-406, rozsudek Vrchního soudu 

v Praze ze dne 6. 2. 2007, č. j. 1 Co 318/2006-266. 
180 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 1. 2012, č. j. 23C 199/2009-201 
181 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 1. 8. 2011, č.j.36 C 122/2009-432 
182 Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 7. 2001, č.j. 34 C 117/99-74 (případ 

Matiční ulice) 
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případech dosud nebyla diskriminace žádným rozhodnutím potvrzena a žalobní návrhy 

byly soudy zamítnuty. 

Ve zkoumaných rozhodnutích, ve kterých soudy potvrdily žalobní nárok 

diskriminovaných osob, se žalobce pravidelně domáhal pouze přiměřeného 

zadostiučinění a to ve formě písemné omluvy doporučeným dopisem, a náhrady 

nemajetkové újmy.   

Co se týče poskytnutí morálního zadostičinění, tedy písemnou omluvou formou 

doporučeného dopisu, zadostiučinění bylo přiznáno ve všech případech, ve kterých soud 

shledal žalobu důvodnou. Samotná forma nebo obsah písemné omluvy, tedy 

doporučený dopis ve znění navrženém žalobcem, se zpravidla nestávaly předmětem 

sporu a soudy do výroku pouze přejímaly text omluvy navržený žalobcem.183 

Přiznání náhrady nemajetkové újmy v penězích a výše takto přiznané částky 

byly naopak často v centru sporu a rozhodovací praxe jednotlivých soudů se v těchto 

otázkách značně lišila. I v případech, ve kterých bylo diskriminační jednání jasně 

prokázáno, zpravidla se jednalo o testingové případy, se často právě řízení i o několik 

let protahovalo kvůli nejednotnému pohledu soudů, jaké okolnosti by měly být 

zohledněny při určování konkrétní výše náhrady nemajetkové újmy a jaká částka by jim 

měla odpovídat.  

 Jako důvody pro snížení částky odpovídající přiměřenému zadostiučinění 

uváděly soudy v několika případech poklidný, resp. nevulgární, průběh diskriminačního 

jednání, které proběhlo v soukromí kanceláře184 či nevzbudilo pozornost dalších 

zákazníků185, nebo skutečnost, že se v testingových případech žalobci dobrovolně 

                                                 
183 Výjimkou byl rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 3. 2012, č. j. 1 Co 328/2011- 483, 

který přiznal žalované omluvu za zásah do osobnostních práv, nikoli však za diskriminační a segregační 

charakter tohoto jednání, a rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, který rozhodl, že v omluvě je 

nadbytečné slovo „hluboce“ ve spojení, že se žalovaný „hluboce omlouvá“. 
184 Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2004, č. j. 23 C 110/2003-36. 
185 Např. rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 1 Co 269/2006, 

rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 12. 2008, č. j. 34 C 22/2012-153, rozsudek 

Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2004, č. j. 37 C 109/2003-48 nebo rozsudek Krajského soudu 

v Ostravě ze dne 2. 6. 2004, č. j. 23 C 110/2003-36. 
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vystavovali diskriminačnímu jednání, které předpokládali nebo byli s jeho možností 

srozuměni.186  

Tato rozhodnutí tak často odrážela zkušenost soudců s klasickými případy 

ochrany osobnosti, kde publicita nebo průběh incidentu patří mezi hlavní kritéria pro 

posouzení míry zásahu do osobnostních práv a nároku na majetkovou satisfakci. 

Naopak okolnostmi, ze kterých by mohla být posuzována závažnost diskriminačního 

jednání z pohledu hodnot chráněných antidiskriminačním právem (například zda byla 

postižená osoba diskriminovaná v přístupu ke službám, zaměstnání nebo v přístupu 

k bydlení), se soudy zpravidla nezaobíraly, resp. případné úvahy nereflektovaly 

v rozhodnutích, ani když byly namítány žalobci.187 

Od ustálené praxe ve sporech na ochranu osobnosti, podle které byla náhrada 

nemajetkové újmy namístě zpravidla jen tehdy, byl-li přítomen prvek publicity, tj. k 

ponížení došlo před třetími osobami, se v diskriminačních žalobách odchýlil Vrchní 

soud v Praze v roce 2002 u případu Jana Kováče188. Tomu nebyl umožněn vstup na 

diskotéku v Karlových Varech se slovy, že majitel zakázal vpouštět Romy. Vrchní soud 

v něm uzavřel, že i jednání vyvolávající subjektivní pocit ponížení zakládá objektivní 

způsobilost zasáhnout do osobnostních práv, bez ohledu na vnímání třetími osobami.189 

Soud tak reflektoval i argumentaci žalobce judikaturou ESLP, konkrétně případem 

Tyrer proti Spojenému království, ve kterém ESLP uvedl: „Publicita může být 

relevantní faktor při posuzování, jestli je trest‚ ponižujícím‘ ve smyslu čl. 3, Soud ale 

                                                 
186 Např. rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 12. 2005, č. j. 23 C 96/2001-188. 
187 Typickým příkladem by mohl být citován rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 

2004, sp. zn. 37C 109/2003-48, který shledal důvodnou žalobu zájemkyně o zaměstnání v drogerii 
Rossmann, kdy romské žalobkyni nebyly poskytnuty žádné informace o pozici a sděleno, že je pozice 
obsazena. Vzápětí bylo inzerované místo přislíbeno jiné (testující) osobě. Žalobkyně požadovala 
materiální satisfakci ve výši 250 000 Kč a její výši zdůvodňovala závažností diskriminačního jednání 
bránící jí v přístupu k zaměstnání. Soud v první instanci shledal, že žalobkyně byla diskriminována, ale 
výši přiznaného zadostiučinění výrazně snížil na jednu pětinu žalované částky (50 000 Kč) a toto 
rozhodnutí zdůvodnil pouze následující větou: [Soud] má za to, že z toho pohledu, kdy jednání byla 
přítomna pouze žalobkyně, zástupkyně žalovaného a zástupci poradny, na kterou se žalobkyně obrátila, je 
přiměřená částka 50 000,- Kč.“ Pro doplnění je vhodné uvést, že žalobkyně v žalobě uvedla, že se jednalo 
o testing, ale zároveň deklarovala, že byla skutečně nezaměstnaná a dlouhodobě neúspěšně sháněla práci 
a o pozici u žalované společnosti tak měla opravdový zájem.  

188 Jméno žalobce bylo publikováno s anotací sporu Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) 
Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, na s. 371 

189 „Vzhledem k intenzitě neoprávněného zásahu do osobnostních práv žalobce,která je 
z objektivního pohledu značná, když žalobce byl jednáním žalovaného diskriminován, se odvolací soud 
neztotožňuje se závěrem soudu prvního stupně, že k vyvážení nemajetkové újmy, která na osobnosti 
žalobce vznikla jako následek nepřiměřeného zásahu, je postačující morální zadostiučinění.“  (Usnesení 
Vrchního soudu v Praze ze dne 28. 5. 2002, č.j. 1 Co 62/2002-63) 
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nepovažuje absenci publicity jako nutnou překážku toho, aby trest spadal do této 

kategorie. Může dobře tak postačovat, že oběť je ponížena ve svých vlastních očích, i 

když se tak nestane v očích jiných osob.“190 

Nejkomplexněji se kritérii pro stanovení výše přiměřeného relutárního 

zadostiučinění zabýval Nejvyšší soud v rozhodnutí ze dne 7. 10. 2009, ve kterém sice 

zdůraznil, že majetkové zadostiučinění má i v případech diskriminačních především 

satisfakční funkci, zároveň však připustil, že nelze vylučovat ani úlohu preventivního 

významu spravedlivého zadostiučinění. Nejvyšší soud dále v rozsudku formuloval test, 

podle kterého by mělo být o přiměřeném zadostiučinění v obdobných případech 

rozhodováno: „Vlastní zásah je nutno hodnotit vždy objektivně s přihlédnutím ke 

konkrétní situaci, za které k neoprávněnému zásahu došlo (tzv. konkrétní uplatnění 

objektivního kritéria), jakož i k osobě postižené fyzické osoby (tzv. diferencované 

uplatnění objektivního kritéria). Uplatnění konkrétního a diferencovaného objektivního 

hodnocení znamená, že o snížení důstojnosti postižené fyzické osoby či její vážnosti ve 

společnosti ve značné míře půjde pouze tam, kde za konkrétní situace, za které k 

neoprávněnému zásahu do osobnosti fyzické osoby došlo, jakož i s přihlédnutím k 

dotčené fyzické osobě, lze spolehlivě dovodit, že by nastalou nemajetkovou újmu 

vzhledem k intenzitě a trvání nepříznivého následku spočívajícího ve snížení její 

důstojnosti či vážnosti ve společnosti pociťovala jako závažnou zpravidla každá fyzická 

osoba nacházející se na místě a v postavení postižené fyzické osoby.“191  

Tímto rozsudkem zároveň Nejvyšší soud sjednotil nejednotnou rozhodovací 

praxi ohledně relevance publicity a průběhu samotného diskriminačního jednání a 

skutečnosti, že testující osoby byly na diskriminační jednání vnitřně připraveny (u 

testingových případů). K otázce motivace romských testerů navštívit zařízení, ve kterém 

předpokládali, že nebudou obslouženi, Nejvyšší soud vyjádřil názor, že v této věci 

nebylo třeba brát v úvahu “osobní pohnutku postižených osob, pokud se samy vystavily 

potenciálnímu diskriminačnímu jednání. Skutečností totiž je, že ani tyto okolnosti 

                                                 
190 Rozsudek ESLP ze dne 25. 4. 1978, Tyrer proti Spojenému království (stížnost č. 5856/72) 
191 Jednalo se o testingovou kauzu, kdy žalobci nebyli obslouženi v ostravském baru Rubín 

s poukazem, že nemají členské karty (které nebyly vyžadovány po skupině neromských testerů a po 

přivolání policie se ukázalo, že je nemá ani většina ostatních hostů resturace. Rozsudek Nevyššího soudu 

v Brně ze dne 7. 10. 2009, č.j. 30 Cdo 4431/2007 
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neumenšují míru práva na ochranu osobnosti a nenegují neoprávněnost případného 

zásahu proti osobnostní integritě takové osoby.“192 

V otázce testingu a jeho vlivu na výši náhrady nemajetkové újmy tak soudy 

postupně přijaly stejnou praxi jako soudy ve Spojených státech amerických, kde metoda 

situačního testingu vznikla, když dal soud za pravdu žalobcům-testerům. Ti v dovolání 

rozporovali toto mitigační kritérium i s poukazem právě na judikaturu amerických 

soudů, především pak rozhodnutí ve věci Davis v. Mansards, Inc.193, ve kterém 

indianský soud judikoval, že „[s]kutečnost, že paní Johnson byla testující osobou, nemá 

vliv na její náhradu újmy. V roce 1984 není nikdo povinen obrnit se proti rasové 

diskriminaci – testující osoba nemá žádný důvod očekávat závadné zacházení ze strany 

zdánlivě bezúhonného podnikatele.“ 

Zároveň výše citovaný rozsudek přiznal zadostiučinění v penězích i preventivní 

význam: „zadostiučinění v penězích plní především satisfakční funkci, i když úlohu 

preventivního významu nelze vylučovat.“194 Nejvyšší soud tak reflektoval i judikaturu 

SDEU, která zdůrazňuje i preventivní funkci sankcí za porušení práva na rovné 

zacházení, které mají být „účinné, přiměřené a odrazující“195. 

Konečně soud vyvrátil i častou argumentaci nižších soudů ohledně relevance 

„slušnosti“ diskriminačního jednání: okolnost, že „událost nevzbudila pozornost 

ostatních hostů, resp. to, že obsluhující personál nejednal případně hrubým nebo 

vulgárním způsobem, nevypovídá nijak o samotné intenzitě zásahu spočívajícím 

v diskriminačním jednání vůči žalobcům“ 196. 

Závěrem je vhodné doplnit, že cílem dovolání, které vedlo k tomuto judikátu 

Nejvyššího soudu, bylo mimo jiné i sjednotit rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze 

a Vrchního soudu v Olomouci, které se zásadně lišily ve výši přiznávaných peněžitých 

                                                 
192 Rozsudek Nevyššího soudu v Brně ze dne 7. 10. 2009, č.j. 30 Cdo 4431/2007 ozsudek NS 30 

Cdo 4431/2007 ze dne 7. 10. 2009 
193 597 F. Supp. 334, 341/N.D.Ind., 1984 (United States District Court for Northern District of 

Indiana) 
194 Rozsudek Nevyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 2009, č.j. 30 Cdo 4431/2007 
195 Rozhodnutí SDEU C-54/07  ze dne 10. 7. 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding v. Firma Feryn NV. 
196 Rozsudek Nevyššího soudu České republiky ze dne 7. 10. 2009, č.j. 30 Cdo 4431/2007 
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zadostiučinění ve srovnatelných případech rasové diskriminace.197 Zatímco Vrchní soud 

v Praze přiznával běžně žalobcům částku 50 000 Kč198, Vrchní soud v Olomouci 

naopak peněžité zadostiučinění nepřiznával, či pouze v symbolických výších. V daném 

případě pak snížil částku 50 000 Kč pro každého z žalobců na téměř symbolickou sumu 

5 000 Kč, rozhodnutí navíc odůvodnil zmatečně a dle Nejvyššího soudu 

nepřezkoumatelně.199 

Výše jednotlivých částek přiřknutých soudy jako náhrada nemajetkové újmy 

vycházela ve velké míře z žalobních návrhů, a proto je vhodné zmínit i výše žalovaných 

náhrad a jejich zdůvodnění. V případech strategické litigace, které byly vyvolány tzv. 

testingem, byla výše požadované částky ovlivněna i „politikou“ nevládních organizací, 

které dbaly na reflexi sporů u veřejnosti. Organizace se snažily zamezit negativnímu 

vnímání sporů veřejností, a to především takových, které byly do jisté míry 

„vyprovokované“ s cílem poukázat na problém diskriminace a přispět k tvorbě 

judikatury. Z tohoto důvodu nevládní organizace dbaly, aby žalované částky nevedly 

k majetkové likvidaci žalovaných a nebudily dojem, že se žalobci snaží na úkor 

žalovaných obohatit. Zároveň bylo třeba, aby požadované částky nebyly zanedbatelné, 

jelikož by pak ztrácely svoji preventivní funkci, která byla pro nevládní organizace 

vedle tvorby judikatury klíčová.200 Na základě těchto úvah se pak žalobci 

v testingových případech domáhali peněžitých satisfakcí zpravidla v rozmezí mezi 75 

000 Kč a 20 000 Kč, v jednom případě, kdy byla žalobkyně diskriminována v přístupu 

k zaměstnání ze strany nadnárodního maloobchodního řetězce, byla žalována částka 250 

000 Kč. Naopak výrazně vyšší částky pak byly žalovány v případech strategické 

litigace, které nebyly založeny na situačních testinzích, a částky dosahovaly až 500 000 

Kč, v případě žalované dlouhodobé diskriminační praxe města Kladna v přístupu 

k bydlení. V žádném obdobném případu však dosud nebyla diskriminace shledána, a 

proto nelze udělat ani žádný závěr o přiměřenosti takových částek.  

Pro doplnění uvádím, že nejvyšší částka, která byla diskriminované osobě 

přiznána, resp. schválena v rámci smíru, bylo zadostiučinění ve výši 200 000 Kč romské 

                                                 
197 Rozhovor s Davidem Strupkem, zastupujícím advokátem žalobců dne 22. 8. 2012. 
198 Např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 2. 10. 2003, č. j. 1 Co 15/2003-104. 
199 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. 3. 2007, č.j. 1 Co 269/2006-244. 
200Rozhovor s Davidem Stupkem, který zastupoval případy Poradny a ERRC. 
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žadatelce o práci. Ta byla doporučením úřadu práce poslána do závodní kuchyně, kde 

byla pověřenou pracovnicí žalované strany odmítnuta explicitně pro svůj romský původ, 

což pracovnice žalované vyplnila i do doporučenky úřadu práce. Vzhledem 

k orazítkované a podepsané doporučence z úřadu práce, na které byl uveden „romský 

původ“ jako důvod nepřijetí a následných výrocích této pracovnice v médiích201, byla 

důkazní situace i význam zásahu do osobnostních práv žalobkyně naprosto 

neoddiskutovatelný a žalovaná strana raději přistoupila na smír včetně uhrazení 200 000 

Kč jako náhrady nemajetkové újmy.202 Vzhledem k dohodě žalobkyně s žalovanou však 

tato částka neprošla soudním rozhodováním a z hlediska analýzy rozhodovací praxe tak 

není příliš relevantní. 

 

3.2 Procesní otázky spojené s ochranou před diskriminací  

Než bude přistoupeno k dílčím bodům rozboru, jak se k jednotlivým procesním 

otázkám postavila soudní praxe, je podstatné zdůraznit, že i přes diverzifikovanou 

metodu shromažďování soudních rozhodnutí, se podařilo shromáždit pouze rozhodnutí, 

kde žalobci spolupracovali s nevládními organizacemi, které za ně bez výhrady hradily 

veškeré náklady řízení včetně právního zastoupení a záruky, že v případě neúspěchu 

sporu pokryjí i náhradu nákladů řízení protistrany. Takto „štědré“ byly tyto organizace 

pochopitelně pouze v případech, kdy věřily ve významnou šanci na úspěch sporu, 

popřípadě kdy jim určité diskriminační jednání přišlo natolik závažné, že se pokusily 

jeho diskriminační charakter určit skrze strategickou litigaci. K podání takové žaloby si 

                                                 
201 Pro ilustraci cituji i článek: „Proti Romům nic nemám, ale jak to před zákazníky vypadá, když 

je Romka u výdeje obědů? Někteří Romové jsou pracovití, ale já jsem zde žádného takového neměla. 

Stačí jim, když jsou zaměstnaní chvíli. Po čase, když mají nárok na sociální dávky, pracovní poměr 

většinou ukončí.“ Citováno z Případ ze závodní kuchyně, dostupné na <http://www.poradna-

prava.cz/ukoncene-projekty-350/diskriminace-a-rovne-prilezitosti/pripad-zavodni-kuchyne.html> [cit. 13. 

4. 2013] 
202 Případ ze závodní kuchyně, dostupné na <http://www.poradna-prava.cz/ukoncene-projekty-

350/diskriminace-a-rovne-prilezitosti/pripad-zavodni-kuchyne.html> [cit. 13. 4. 2013] 
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pak pochopitelně vybíraly osoby s nejvyšší pravděpodobností na úspěch, a to i 

z hlediska důkazních prostředků.203 

Ve většině sporů se však jednalo o případy vzešlé ze situačních testingů, kdy byl 

testován přístup ke službám, bydlení či zaměstnání osobami romské národnosti ve 

spolupráci. V těchto případech se testující skupiny samozřejmě snažily o maximální 

průkaznost důkazů, pro jejichž pořízení se vybavovaly i audionahrávacím zařízením a 

osoby, se kterými přicházely do kontaktu, provokovaly otázkami na důvod jejich 

jednání.204 I přes takto zajištěné důkazy se i u případů, kdy si zpravidla minimálně 

několikačlenná skupina byla v dané situaci jistá, že v jejich případě došlo 

k diskriminaci, podařilo několika žalovaným prokázat, že rozdílné zacházení nebylo 

diskriminační, ale pouze nedorozuměním či chybou obsluhy. Co je však závažnější 

zjištění: v žádném jiném než testingovém případě se nepodařilo žalobcům prokázat, že 

byli diskriminováni na základě svého rasového a etnického původu. Obdobně závažné 

je i zjištění, že se nepodařilo zajistit jediný rozsudek, kdy by se oběť diskriminace 

úspěšně domohla soudní ochrany před diskriminací, aniž by od počátku případu 

spolupracovala s nevládní organizací, od kterých zpravidla i vycházela aktivita k podání 

žaloby. Na druhou stranu bylo díky dotazům na soudy zajištěno několik odmítnutí 

zmatečných či neurčitých podání domáhajících se ochrany před diskriminací z různých 

důvodů včetně rasy. Z těchto zjištění lze udělat dva závěry: (1) oběti diskriminace  

nespatřují v žalobách na ochranu proti diskriminaci účinný prostředek nápravy; (2) 

pokud se některé oběti rozhodnou žalobu přesto podat, není jim dostupná právní pomoc, 

bez které se však nedokážou domoci soudní ochrany.  

  

 

                                                 
203 Jednalo se například o žalobu proti diskriminační a segregační politice Statutárního města 

Kladna nebo o již zmíněný případ plotu v Matiční ulici. 
204 Přípustnost audionahrávky jako důkazního prostředku v diskriminačních sporech se podařilo 

v soudní praxi prosadit poměrně snadno již v roce 2003. Viz rozsudek Vrchního soudu v Praze z 27. 5. 

2003, č.j. 1 Co 62/2003-139. 
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3.2.1 Soudní poplatek 

Podle aktuálního sazebníku soudních poplatků
205 činí poplatek za podání 

antidiskriminační žaloby 2 000 Kč, pokud částka kterou oběť diskriminace požaduje 

jako náhradu nemajetkové újmy, přesáhne částku 200 000 Kč, vypočte se soudní 

poplatek jako 1 % ze žalované částky. Tato úprava, účinná od 1. 9. 2011, nahradila 

předchozí úpravu soudních poplatků, která byla v souvislosti se zajištěním účinné 

soudní ochrany opětovně kritizována. V případech, kdy oběť diskriminace požadovala 

vyšší náhradu nemajetkové újmy než 15 000 Kč, což bylo ve zkoumaných případech 

pravidlem, soudní poplatek za podání žaloby představoval 4 % z požadované částky. 

V této souvislosti je vhodné připomenout, že antidiskriminační směrnice a jejich 

interpretace SDEU vyžadují, aby státy poskytovaly proti osobám porušujícím zákaz 

diskriminace sankce, které jsou „účinné, přiměřené a odrazující“206, a tyto požadavky 

v podstatné části případů nemohou být naplněny, pokud budou oběti diskriminace 

požadovat pouze symbolické částky. Před výše uvedenou změnou argumentoval Zdeněk 

Kühn, že takto určená výše soudního poplatku závisející na žalované náhradě 

nemajetkové újmy může i oslabovat účinnou ochranu obětí diskriminace ve smyslu 

judikatury SDEU, a doporučoval zvážit, zda by u antidiskriminačních žalob neměla být 

určena jednotná a přiměřená částka soudního poplatku.207 Nová úprava, která se netýká 

pouze žalob ve věcech diskriminace, ale všech občanskoprávních žalob, jejichž 

předmětem je náhrada nemajetkové újmy v penězích nebo jejichž předmětem není 

peněžité plnění, sice omezuje závislost na žalované částce, která je až do výše 200 000,- 

Kč jednotná, na druhou stranu však více než ztrojnásobila nejnižší částku soudního 

poplatku, po jejímž uhrazení se oběť diskriminace mohla obrátit na soud.  

 Na tuto překážku v přístupu k soudní ochraně upozorňuje i veřejný 

ochránce práv ve své Souhrnné zprávě o činnosti za rok 2012, který Poslanecké 

sněmovně doporučil, aby „upravila výši soudního poplatku za podání antidiskriminační 

                                                 
205 zákon č. 549/1991 o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
206

 Rozhodnutí C-54/07 ze dne 10. 7. 2008. Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding v. Firma Feryn NV. 
207 Kühn, Z. Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. In Právní rozhledy 3/2010. 
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žaloby tak, aby neobsahoval procentuální podíl z výše požadované náhrady 

nemajetkové újmy v penězích, a zároveň soudní poplatek snížila na 1 000 Kč.“ 208  

 

3.2.2 Náhrada nákladů soudního řízení 

Nebezpečí hrazení vysokých nákladů protistrany v případě neúspěchu je jedním 

z klíčových důvodů, proč se řada diskriminovaných nechce domáhat ochrany před 

diskriminací soudně. David Strupek tuto situaci glosoval na konferenci veřejného 

ochránce práv slovy: „Pokud ke mně přijde klient, který se chce domáhat ochrany proti 

diskriminaci, nemohu mu říct, s čím přijde protistrana, nemohu mu říct, jak věc posoudí 

soud, ale mohu mu říct, kolik přibližně zaplatí na náhradě nákladů, pokud prohraje. 

Drtivou většinu tento výhled odradí.“209 

V případech, kdy soud přiznal žalobcům náhradu nemajetkové újmy, ale v nižší 

částce než žalobce požadoval, soudy zpravidla správně aplikovaly ust. §142 odst. 3 

OSŘ, podle kterého může soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení i účastníkovi, který 

měl úspěch jen částečný, záviselo-li rozhodnutí o výši plnění na úvaze soudu.  

Rozhodovací praxe se lišila v případech, kdy bylo žalobci přiznáno pouze 

morální zadostiučinění, ale žalobní petit na přiznání materiální satisfakce byl v plném 

rozsahu zamítnut. Ve zkoumaných případech takto rozhodl soud dvakrát a v obou 

případech se jednalo o omluvu ve formě doporučeného dopisu a důvodem zamítnutí 

nemajetkové újmy byla soudem shledaná intenzita zásahu do osobnostních práv a 

okolnosti diskriminačního jednání. Zatímco Krajský soud v Plzni v roce 2002 aplikoval 

při rozhodnutí o nákladech řízení ust. § 142 odst. 3 OSŘ a přiznal žalobci plnou náhradu 

nákladů řízení210, Vrchní soud v Praze v roce 2011 (ve výše rozebraném případu 

baseballové pálky „Na cikány…“) aplikoval ust. 142 odst. 2 OSŘ a ani jednomu 

z účastníků nepřiznal náhradu nákladů řízení211. V obou případech byly výroky o 

náhradě nákladů nemajetkové újmy následně zrušeny a s nimi i výroky o náhradě 

                                                 
208 Veřejný ochránce práv. Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012. 

dostupná z <http://www.ochrance.cz/zpravy-o-cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-snemovnu/> [cit. 25. 4. 
2013] s. 18 

 
209 Konference u VOP 20.2.2013 
210 Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 13. 2. 2002, sp. zn. 19 C 38/2001. 
211 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 12. 2011, č.j. 1 Co 99/2006-103. 
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nákladů řízení aniž by se vyšší instance zabývala výrokem o nákladech řízení a jeho 

odůvodnění samostatně takže samotné rozhodnutí o nákladech řízení nebylo podrobeno 

soudnímu přezkumu. V souvislosti s faktickým dopadem těchto výroků, kdyby nebyly 

společně s výrokem o náhradě nemajetkové újmy zrušeny odvolacím, resp. dovolacím 

soudem, je podstatné upozornit na jejich faktický dopad takovéto finanční zátěže 

spojené s oprávněnou žalobou na ochranu proti diskriminaci. 

Ačkoli z pohledu formální aplikace práva se může zdát rozhodnutí Vrchního 

soudu, kterým nepřiznal náhradu nákladů řízení ani jedné straně, správné - žalobce 

požadoval morální zadostiučinění dle § 13 odst. 1 OZ a relutární satisfakci dle §13 odst. 

2 OZ, přitom soud mu nepřiznal jinou výši zadostiučinění, ale určil, že na materiální 

zadostiučinění dle § 13 odst. 2 nemá nárok. Pokud však zohledníme skutečnost, že 

v řízení soud shledal, že bylo neoprávněně zasaženo do žalobcova práva na rovné 

zacházení z důvodu jeho etnického původu, jinými slovy se stal obětí rasové 

diskriminace, a přesto mu nepřiznal náhradu nákladů řízení, neboť mu nebyla přiznána 

náhrada nemajetkové újmy, je otázkou, zda by bylo tento postup možné shledat v 

souladu s č. 7 odst. 1 rasové směrnice, podle kterého musí být účinná ochrana proti 

diskriminaci dostupná všem osobám, které se cítí poškozeny nedodržením zásady 

rovného zacházení. Ve výsledném efektu totiž i samotné domožení se uznání, že bylo 

zasaženo do žalobcova práva na rovné zacházení, bylo pro žalobce spojeno s výraznými 

náklady na právní zastoupení a soudní poplatky, které nebyly žalobci nahrazeny.212   

  V několika, spíše výjimečných případech, pak soud využil možnosti 

nepřiznat náhradu nákladů řízení z důvodů hodných zvláštního zřetele podle ust. § 150 

o.s.ř. straně, která měla ve sporu úspěch, a to v případě, kdy žalovaná strana pochybila 

při poskytování služeb, a dle soudu tak na „incidentu“ nesla díl viny, ačkoli její jednání 

nebylo označeno jako diskriminační.213 
                                                 
212 V konkrétním případě Františka Kroščena se jednalo o testingový případ organizovaný 

nevládní organizací, která za žalovaného hradila náklady řízení a zavázala se případně i uhradit náklady 

řízení protistraně v případě neúspěchu. Bez této podpory ze strany nevládní organizace je těžko 

představitelné, že by si žalobce mohl doovlit v soudní při vytrvat. 
213 Stalo se tak v případě, kdy žalobci nebyli obsloužení v restauraci a po cca 20 minutách, kdy 

nebyli obsloužení číšník označil stůl rezervací. Soud přijal vysvětlení žalovaného, že zapomněl tuto 

rezervaci v předstihu označit a neobsloužené hostů nebylo diskriminačním jednáním. (Rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 8. 2004, č.j. 1 Co 321/2003-196 – testingový případ v Náchodě) 
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Skutečnost, že nebezpečí povinnosti hradit náklady řízení protistraně je 

zásadním rizikem žalující strany, reflektovaly i nevládní organizace, které organizovaly 

testingy, popř. vyhledaly žalobce pro strategické vedení sporu a které zpravidla 

garantovaly žalobcům, že případné náklady řízení plně uhradí. Zároveň pak uvedly, že 

právě tato finanční náročnost a nepředvídatelnost, byla jedním z hlavních limitujících 

faktorů počtu zahájených sporů i z jejich strany. Potvrzují tak předpoklad, že právě toto 

předem obtížně odhadnutelné finanční riziko neúspěchu je jedním z hlavních faktorů 

odrazující oběti diskriminace od domáhání se ochrany touto cestou. 

 

3.3 Ochrana před rasovou diskriminací skrze žalobu dle § 10 ADZ 

V diskusích kolem přijímání antidiskriminačního zákona zaznívala často obava, 

že po jeho přijetí budou soudy zavaleny žalobami proti diskriminaci od osob snažících 

se úpravu využít ze zištných důvodů, především pak od českých Romů. Více než čtyři 

roky od účinnosti ADZ  je zřejmé, že tyto obavy byly liché.214 Podle informací 

Ministerstva spravedlnosti i Českého helsinského výboru bylo dosud podáno kolem tří 

desítek žalob podle ADZ215, ve většině věcí dosud probíhá řízení a v minimu případů již 

bylo definitivně rozhodnuto. S nejvyšší pravděpodobností také dosud nebylo 

rozhodnuto o žádné žalobě, ve které by byla shledána diskriminace na základě rasy či 

etnického původu tak, aby mohl být proveden obdobný rozbor rozhodovací praxe jako 

v případě žalob na ochranu osobnosti. Z tohoto důvodu se tato kapitola zaměří 

především na otázku, do jaké míry může přijetí ADZ v současném znění posílit 

možnosti diskriminovaných osob domoci se soudní ochrany a do jaké míry může soudní 

praxe navázat na již dosaženou judikaturu českých soudů v diskriminačních sporech 

vedených prostřednictvím žalob na ochranu osobnosti.  

                                                 
214 David Strupek v panelové diskusi „Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného 

ochránce práv“, která proběhla dne 20. 2. 2013 v Kanceláři veřejného ochránce práv v Brně. 
215 Podle výzkumu ČHV, který podal žádost o poskytnutí informací ke všem českým okresním 

soudům, zda u nich byly podány žaloby na ochranu proti diskriminaci dle ADZ, pouze šestnáct soudů 

uvedlo, že k nim byla taková žaloba již podána. Podrobněji viz Český helsinský výbor. Antidiskirminační 

zákon po dvou a půl letech jeho účinnosti – je v praxi opravdu účinný? Dostupné z 

<http://diskriminace.helcom.cz/2012/03/antidiskriminacni-zakon-po-dvou-a-pul-letech-jeho-ucinnosti-

%E2%80%93-je-v-praxi-opravdu-ucinny/> [cit. 25. 10. 2012] 
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3.3.1 Vymezení diskriminace 

Před přijetím ADZ česká soudní praxe často narážela na problémy s vymezením 

diskriminačního jednání z důvodu chybějící definice diskriminace v české právní 

úpravě. Antidiskriminační zákon převzal z velké části definice diskriminace i jejích 

jednotlivých forem z evropských směrnic, které vycházejí z judikatury SDEU a 

ESLP.216  

Přímou diskriminaci tak ADZ vymezuje jako „takové jednání, včetně 

opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo by se 

zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci“217, a to z jednoho z chráněných 

důvodů. Ustanovení § 2 odst. 5 ADZ dále nad rámec ustanovení směrnic a v souladu 

s judikaturou ESLP218 explicitně stanoví, že důvod takového jednání může být i 

domnělý. Z pohledu případů rasové diskriminace lze explicitnost tohoto ustanovení 

hodnotit jistě pozitivně, neboť jak potvrzují i výzkumy zaměřené na diskriminaci, 

diskriminující osoby často jednají na základě předpokládaného etnického původu nejen 

na základě zevnějšku, ale i pouhého jména.219  

Nepřímou diskriminaci definuje ust. § 3 odst. 1 ADZ jako takové jednání nebo 

opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je 

z některého z chráněných důvodů osoba znevýhodněna oproti ostatním, pokud není 

                                                 
216 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 

Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 132 
217 § 2 odst. 3 ADZ 
218 Například rozsudek ze dne 13. 12. 2005, Timishev proti Rusku (stížnost č. 55762/00 a 

55974/00). 
219 Na rasově diskriminační selekci uchazečů o zaměstnání je zaměřen například dosud 

neuveřejněný výzkum týmu ekonomů z institutu CERGE, kteří při rozesílání shodných životopisů na 

pracovní nabídky zjistili, že uchazeči o práci s typicky česky znějícími jmény jsou zváni o 180 % častěji 

na pracovní pohovory, než uchazeči s identickými životopisy, ale asijsky znějícími jmény, resp. o 75 % 

častěji než uchazeči s romskými jmény. Výzkum byl prezentován v rámci panelové diskuze „Rovnost a 

zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv“, která proběhla dne 20. 2. 2013 v Kanceláři 

veřejného ochránce práv v Brně. Více informací viz tisková zpráva dostupná z 

<http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/slozitost-antidiskriminacniho-prava-i-

nejistota-vysledku-sporu-lidi-odrazuje-od-hajeni-svych/> [cit. 13. 4. 2013] 
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takové ustanovení, kritérium nebo praxe objektivně odůvodněno legitimním cílem. 

Prostředky k jeho dosažení pak musí být přiměřené a nezbytné. Právě posouzení 

přiměřenosti a nezbytnosti takových ustanovení či praxe lze považovat za nejnáročnější 

výzvu při aplikaci práva.  

 Dále ADZ definuje i obtěžování, jehož uznání jako formy diskriminace se ve 

výše popsaném případu baseballové pálky „Na cikány…“ domáhal František Kroščen 

10 let. Obtěžování je vymezeno jako nežádoucí chování „jehož záměrem nebo 

důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, 

ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého chování;“220 nebo nežádoucího chování 

„které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon 

práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.“221 Z pohledu případu baseballové 

pálky tak nelze než pozitivně hodnotit skutečnost, že definice explicitně stanoví, že 

obtěžování může být vymezeno dle záměru, ale i jen na základě důsledku. Z ustanovení 

je tedy na první pohled zřejmé, že k obtěžování může dojít i zamýšleným vtipem 

(baseballová pálka s nápisem), tak jak tvrdil žalovaný provozovatel restaurace.. 

Obdobně jsou na základě antidiskriminačních směrnic definovány i další formy 

diskriminace, s nimiž se však soudní praxe v žádném ze zkoumaných případů 

nevypořádávala. 

3.3.2 Žalobní nároky dle ADZ  

Úprava žaloby na ochranu proti diskriminaci podle ust. §10 ADZ v podstatě 

kopíruje ustanovení občanského zákoníku o žalobě na ochranu osobnosti, včetně 

žalobních nároků. Tedy ustanovení, podle kterého byla vedena před účinností ADZ 

řízení na ochranu práva na rovné zacházení. Diskriminovaný má možnost se u soudu 

zejména domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky 

diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. Obdobně jako u 

úpravy osobnosti je formulováno i ustanovení § 2, které stanoví právo na náhradu 

nemajetkové újmy v penězích. Jeho podmínkou je, stejně jako u ust. § 13 OZ, že se 

nejeví postačujícím zjednání nápravy podle předchozího odstavce a to zejména proto, že 

v důsledku diskriminace byla ve značné míře snížena čest nebo důstojnost osoby nebo 

                                                 
220 § 4 odst. 1 písm. a) ADZ 
221 § 4 odst. 1 písm. b) ADZ 
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její vážnost ve společnosti. Ačkoli tak dikce ustanovení dává peněžitému zadostiučinění 

pouze subsidiární charakter a zdůrazňuje jeho reparační funkci, toto ustanovení je nutné 

interpretovat eurokonformě. Podle judikatury SDEU a evropských směrnic musí být 

systém sankcí za porušení práva na rovné zacházení „účinný, přiměřený a odrazující.“ 
222 

České soudy by tak měly interpretovat ust. §10 ADZ v souladu s evropským 

právem a přiznávat náhradu nemajetkové újmy v částkách, které budou vedle reparační 

funkce plnit i funkci sankční. V tomto pohledu je možné i částečně navázat na judikát 

Nejvyššího soudu ČR ve sporu o ochranu osobnosti v případě rasové diskriminace, 

podle kterého přiznal relutárnímu zadostiučinění, byť sekundárně, i preventivní 

význam.223 V případě interpretace ADZ, který do českého právního řádu transponuje 

ustanovení antidiskriminačních směrnic, je však povinnost eurokonformního výkladu 

ustanovení neoddiskutovatelná/zřejmá. Soudní praxe tak může vycházet z judikatury 

v oblasti ochrany osobnosti, která byla dosažena v případech diskriminace a která 

reflektuje specifika diskriminačního jednání.224 Také Zdeněk Kühn zdůrazňuje, že 

diskriminaci je nutno vnímat za „natolik závažný zásah do lidské důstojnosti a osobní 

autonomie, že finanční zadostiučinění bude podstatně častější než v případech běžných 

žalob podle §13 OZ.“225 

 

3.3.3 Další změny, které přinesl ADZ ve vztahu k soudní praxi 

Se změnami v soudní praxi v oblasti ochrany práva na rovné zacházení, které 

souvisí s účinností antidiskriminačního zákona, patří i skutečnost, že spory, které dříve 

byly žalovány skrze ochranu osobnosti, byly věcně příslušné v první instanci ke 

krajským soudům a byly rozhodovány specializovanými samosoudci i senáty, 

zaměřenými na ochranu osobnosti. K projednání žalob podle § 10 ADZ, které jsou ve 

vztahu k žalobám dle ust. § 13 OZ, lex specialis, je v první instanci příslušný okresní 

                                                 
222 Rozsudek SDEU C-54/07  ze dne 10. 7. 2008, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding v. Firma Feryn NV 
223 Rozsudek Nevyššího soudu v Brně ze dne 7. 10. 2009, č.j. 30 Cdo 4431/2007. 
224 Například, že významný zásah do osobnostních práv může způsobit i jednání v soukromí, bez 

přítomnosti třetích osob, nebo že není podstatné, zda oběť diskriminačního jednání takové jednání 
předpokládala.  

225 Kühn, Z. Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. In: Právní rozhledy 3/2010.  
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soud.226 Tato změna je částí odborné veřejnosti přijímána kladně, vzhledem ke 

skutečnosti, že řada případů diskriminace se může dotýkat komplexních 

pracovněprávních vztahů, aniž by bylo zřejmé, zda má být žaloba podána podle ADZ 

nebo zákoníku práce. V těchto hraničních případech tak bude zřejmě vhodné, že se 

příslušnost antidiskriminačních sporů přesune v první instanci na okresní soudy, neboť 

krajské soudy nejsou v zásadě povolány řešit v prvním stupni pracovněprávní spory.227  

Nový ADZ zavedl v otázce ochrany před diskriminací také novinku, která se 

soudní ochrany zdánlivě netýká, přesto lze předpokládat, že bude mít pozitivní vliv i na 

soudní praxi. Jedním z požadavků antidiskriminačních směrnic je i zřízení tzv. tělesa 

rovného zacházení228, resp. pověření touto činností již existující instituci veřejného 

ochránce práv. Ačkoli český zákonodárce svěřil oproti dalším evropským tělesům 

veřejnému ochránci práv pouze minimum pravomocí229, veřejný ochránce práv v rámci 

metodické pomoci obětem diskriminace vyhotovuje těmto obětem stanoviska, která 

mohou oběti diskriminace připojit ke svým žalobám u civilních soudů. Ačkoli nejsou 

                                                 
226 Krátce po přijetí ADZ se objevil názor, že si oběť diskriminace může libovolně vybrat, zda se 

domáhat ochrany před diskriminací dle § 10 ADZ nebo § 13 OZ (Jouza, L.: Nový antidiskriminační 
zákon. In: Bulletin advokacie 11/2009). Tento názor však byl již vyvrácen (Srov. Čermák, M., 
Kvasnicová, J.: Několik poznámek k českému antidiskriminačnímu právu. In: Bulletin advokacie 3/2010, 
Kühn, Z.: Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. In Právní rozhledy 3/2010, Veřejný 
ochránce práv: Stanovisko veřejného ochránce práv k některým procesním aspektům antidiskirminačního 
zákona, zejm. věcné příslušnosti soudů ze dne 5. 1. 2010, dostupné z 
<http://www.ochrance.cz/diskriminace/pravni-stanoviska-pro-odborniky/> [cit. 15. 2. 2013]) 

227 Kühn, Z.: Nová žaloba podle § 10 antidiskriminačního zákona. In Právní rozhledy 3/2010 
228 I v českém jazyce se často používá pro tato tělesa anglického termínu „equality body“. 
229 Vzhledem k tomu, že směrnice stanoví jen minimum pravomocí, které tyto orgány mají mít, 

praxe ohledně jejich postavení i pravomocí se značně liší. Zatímco v některých státech existují 

specializované orgány soustředící se na jednotlivé oblasti diskriminace či chráněné důvody (např. 

v Portugalsku či Belgii), v jiných jsou to samostatné orgány zabývající se prosazováním rovného 

zacházení ve všech chráněných oblastech (Bulharsko, Lucembursko, Irsko, Německo a další). Ve zbylých 

zemích je tato funkce svěřena již existujícím tělesům, zpravidla institucím tzv. ombudsmana (kromě ČR 

je tomu tak například v Lotyšsku, Bosně a Hercegovině nebo Řecku). Jako společné označení pro 

všechny tyto orgány se vžilo označení tělesa rovného zacházení (equality body). Rozdílné jsou i 

pravomoci jednotlivých těles, které jsou jim ve věcech ochrany obětí diskriminace svěřeny. Některá 

z těles mají kvazijudiciální povahu (Nizozemí, Rakousko), některá poskytují komplexní právní, ale třeba i 

psychologickou pomoc, některá mohou diskriminujícím osobám udělovat pokuty (V Maďarsku či 

Srbsku), jiná vykonávají svou činnost pouze formálně. (Zdroj: rozhovor s bývalým vedoucím oddělení 

rovného zacházení veřejného ochránce práv, Michalem Čermákem) 
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tato stanoviska pro soud závazná, mohou se opřít o sílu své právní argumentace. Jak 

totiž vyplynulo z analýzy soudních rozhodnutí v diskriminačních věcech, řada soudů ani 

neprojevila úsilí se s touto problematikou blíže zabývat. V situaci, kdy je pro řadu 

soudů problematika diskriminace stále cizí, tak mohou tato stanoviska výrazně přispět 

k aplikaci právní úpravy zákazu diskriminace na konkrétní skutkové případy. Zda se 

tomu skutečně tak stane, bude záležet především na tom, jak soudy k takovým 

stanoviskům přistoupí. 
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Závěr  

Jak bylo argumentováno v kapitole zabývající se soudní praxí v oblasti ochrany 

práva na rovné zacházení skrze ochranu osobnosti, mezi zásadní nedostatky soudní 

praxe v této oblasti patřily především chybějící právní úprava definující diskriminaci a 

omezující konzervativní doktrína ochrany osobnosti. Limity obou těchto faktorů byly 

postupně nabourávány vývojem judikatury týkající se rasové diskriminace, tento pokrok 

byl však velmi pomalý a náročný pro žalobce. Přijetím ADZ byly alespoň po formální 

stránce oba tyto problematické aspekty překonány a další vývoj bude záležet především 

na aplikaci tohoto zákona soudy. 

 Druhým zásadním okruhem problémů spojených s dostupností a 

účinností soudní ochrany práva na rovné zacházení jsou především procesní otázky. 

Obtížné dokazování diskriminačního jednání patří mezi zásadní problémy, takřka 

nerozlučně spjaté se soudním vymáháním práva na rovné zacházení. Ačkoliv institut 

obráceného důkazního břemene výrazně zjednodušil důkazní situaci obětí diskriminace, 

žádnou právní úpravou, která by zároveň neohrozila právo na spravedlivý proces 

žalovaného, není možné tento problém plně překonat. Z tohoto důvodu bude žalobce ve 

většině případů vystaven těžko předvídatelnému riziku ztráty sporu, což sebou nese 

povinnost hradit náklady řízení protistraně. Tato skutečnost je jedním 

z nejvýznamnějších faktorů, které odrazují oběti diskriminace před soudním 

vymáháním ochrany práva na rovné zaházení. S finanční náročností a právní složitostí 

těchto sporů je spojen i problém nedostatečného zajištění bezplatné právní pomoci a 

v menší míře i nutnosti hradit soudní poplatek závisející na výši požadované náhrady 

nemajetkové újmy. Tyto finanční aspekty výrazně limitují dostupnost soudní ochrany 

práva na rovné zacházení a působí jako zásadní odrazující faktory pro řadu obětí 

diskriminace. Lze se i domnívat, že tyto faktory mají výrazněji omezující dopad na 

oběti diskriminace na základě rasy, než je tomu u jiných diskriminačních důvodů a to 

s ohledem na větší podíl sociálně slabých osob ve skupinách nejvíce ohrožených 

rasovou diskriminací (Romové, migranti). 

Závěrem lze shrnout, že ačkoli bylo přijetí ADZ významným krokem k posílení 

ochrany práva na rovné zacházení v ČR, k zajištění účinné a všem dostupné soudní 

ochrany doposud nepostačuje, což je zřejmé již z minimálního počtu podaných žalob 
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dle tohoto zákona. Ke zvýšení dostupnosti soudní ochrany by bylo třeba především 

legislativě upravit procesní otázky odrazující oběti diskriminace (nejen rasové) 

k domáhání se ochrany práva na rovné zacházení před českými soudy. 
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Seznam zkratek 

 

ADZ, antidiskriminační zákon zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů, 

v platném znění  

Amsterodamská smlouva Amsterodamská smlouva pozměňující 

Smlouvu o Evropské unii, Smlouvy o 

založení Evropských společenství a některé 

související akty z roku 1997  

Asociační dohoda  Evropská dohoda zakládající přidružení 

mezi Českou republikou na jedné straně a 
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příslušníku bezpečnostních sborů, 

v platném znění 



78 
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poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku 

trestů, v platném znění 

Zákon o svobodném přístupu k informacím   
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Anotace 

Tato diplomová práce se zabývá otázkami spojenými s rozhodovací praxí 

českých soudů v případech, kdy se žalobce domáhal ochrany proti rasové diskriminaci 

v občanském soudním řízení. Konkrétně se práce prostřednictvím analýzy vybraných 

rozhodnutí vyšších soudů i rozhodovací praxe soudů nižších, snaží zodpovědět otázku, 

zda soudní praxe ve spojení s právní úpravou poskytuje dostatečně účinnou soudní 

ochranu práva na rovné zacházení.  

První část vymezuje pojem rasy jako diskriminačního důvodu, neboť tento 

pojem je v právní úpravě používán velmi široce a v rozporu s některými vědeckými 

pojetími rasy. 

Druhá část práce obsahuje stručný souhrn právního ukotvení zákazu 

diskriminace v mezinárodním, evropském a českém právu. Tato část se zaměřuje 

především na právní úpravu aplikovanou českými soudy ve zkoumaných rozhodnutích a 

poskytuje tak podklad pro následující analytickou část. 

Třetí část, která je samotným jádrem práce, se zabývá rozhodovací praxí soudů 

se zaměřením na problematické aspekty ochrany před rasovou diskriminací v právní 

úpravě ochrany osobnosti. Takto zjištěné nedostatky soudní praxe jsou následně 

srovnávány s novou právní úpravou obsaženou v antidiskriminačním zákoně. V první 

kapitole této části jsou blíže popsány nejvýznamnější limitující faktory soudní praxe 

vycházející z žalob na ochranu osobnosti. Ty jsou následně analyzovány ve vztahu 

k právní úpravě antidiskriminačního zákona, který byť vstoupil v platnost před více než 

třemi lety, je dosud využíván jen ve velmi omezené míře. 

V závěru výsledky provedené analýzy ukazují, že ačkoli byla řada limitujících 

faktorů předchozí právní úpravy přijetím antidiskriminačního zákona překonána, 

zásadní překážky spojené především s finanční a právní náročností a problematickým 

dokazováním, které brání účinnosti a všeobecné dostupnosti soudní ochrany před 

rasovou diskriminací (jak vyžaduje rasová směrnice) i nadále přetrvávají. 
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Abstract 

This thesis deals with issues related to decision-making practice of Czech courts 

in cases where the plaintiff sought protection against racial discrimination in civil 

proceedings. Specifically, the thesis endeavours – through the analysis of selected 

decisions of higher courts and the practice of lower courts – to answer the question of 

whether the judicial practice together with the applicable laws provide sufficiently 

effective judicial protection of the right to equal treatment. 

The first part defines the concept of race as discriminatory ground, as this term is 

used in legislation in a very broad way and contrary to some scientific concepts of race. 

The second part contains a brief summary of the legal regulation of non-

discrimination in international, European and Czech law. This section focuses on the 

legal framework applied by Czech courts in the decisions discussed and provides a basis 

for the following analytical part. 

The third part, which is the key part of the thesis, deals with decision-making 

practice of the courts with focus on the problematic aspects of protection against racial 

discrimination in legislation regulating the protection of personal rights. The 

shortcomings of judicial practice ascertained are then compared with the new rules 

contained in the Anti-Discrimination Act. In the first chapter of this section, the most 

important factors limiting judicial practice based on actions for the protection of 

personality are described. In the following part, these factors are analysed in relation to 

the Anti-Discrimination Act, which in spite of entering in force more than three years 

ago, is still used to a very limited extent. 

In the conclusion, the results of the analysis show that although a number of 

factors limiting the previous legislation have been overcome by the adoption the Anti-

Discrimination Act, certain major obstacles associated mainly with financial and legal 

complexity and difficulties of evidence still impede efficiency and general access to the 

judicial protection against racial discrimination (required by the Race Directive). 
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