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Úvod 

 

 Téma diskriminace z důvodu pohlaví, zejména v oblasti zaměstnání, se stalo 

v posledních letech velmi populárním a diskutovaným i v našem prostředí. Přes všechny 

diskuse a pozornost jemu věnovanou, a přes významný vývoj, kterým od svého vzniku 

v 70. letech 20. století tato problematika prošla, však faktická situace, zejména 

v postkomunistických zemích, zůstává nadále ovlivněna hluboce zakořeněnými 

stereotypy, ovlivňujícími postavení ženy nejen v zaměstnání, ale v celé společnosti. 

Přestože se postupně začínají objevovat také případy diskriminace mužů, převážně se 

stále týká žen, a na diskriminaci žen se budu také v této práci primárně soustředit. 

 

Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které se dále dělí na celkově devět 

kapitol. První část je jakousi obecnou částí, zahrnující úvod do problematiky, historický 

vývoj a prameny právní úpravy. Druhá část, která by mohla být rovněž nazvána zvláštní 

částí, potom obsahuje jednotlivé aspekty práva na rovné zacházení, demonstrované na 

konkrétních případech, zejména z judikátů Evropského soudního dvora. 

  

V první a druhé kapitole se budu zabývat vznikem samotné problematiky rovného 

zacházení a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví a jejím vývojem a základními 

pojmy, které jsou nezbytné jednak pro teoretické definování, ale také pro rozpoznávání 

a řešení konkrétních případů diskriminace. 

 

Ve třetí a čtvrté kapitole pojednám o základech právní úpravy diskriminace na 

základě pohlaví v mezinárodněprávních dokumentech a v dokumentech Evropské unie. 

 

V páté kapitole popíši způsob právního zakotvení zákazu diskriminace z důvodu 

pohlaví v České republice a to současně porovnám se skutečným stavem ve společnosti. 

 

 V šesté kapitole nejprve krátce popíši postavení ESD a vysvětlím význam 

judikatury ESD a dalších soudů (ESLP, české soudy) pro oblast antidiskriminačního 

práva. 
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V sedmé kapitole se již budu zabývat jedním z hlavních aspektů práva na rovné 

zacházení a to rovným přístupem k zaměstnání. 

  

V osmé kapitole bude tématem zásada rovného odměňování v zaměstnání, která 

byla v podstatě základem zákazu diskriminace z důvodu pohlaví v pracovně právních 

vztazích a sní související téma rovného postavení v systémech sociálního zabezpečení. 

 

V poslední kapitole doplním jednotlivé aspekty práva na rovné zacházení o 

zásadu rovných pracovních podmínek s výjimkou z této zásady, v podobě zvláštní 

ochrany žen z důvodu jejich mateřského poslání. 
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1. Historický vývoj 

 

Postavení ženy se v průběhu historie lidské společnosti neustále měnilo. Každé 

historické období v určité společnosti lze vedle jiných znaků charakterizovat také 

přístupem této společnosti k ženám a přístupem žen do této společnosti. Rozlišujeme 

přitom dva mezní typy společnosti, a to matriarchát
1)

, který přisuzuje vůdčí postavení 

v rodině a společnosti ženě, a na druhé straně patriarchát, podle něhož je hlavním 

článkem muž. Prostor mezi těmito dvěma krajními přístupy potom vyplňují různé druhy 

a vývojové fáze společnosti, v nichž se ve větší či menší míře uplatňuje rovnost pohlaví. 

 

Nerovnost mezi muži a ženami panuje odpradávna, když matriarchát nejstarších 

dob prvobytně pospolné společnosti byl nahrazen spíše patriarchátním pojetím, 

postupně modifikovaným rozvíjející se zásadou rovnosti. Princip rovnosti se objevuje 

již v antickém období, v Řecku a následně i v Římě, kde byl dokonce přetvořen v právní 

zásadu, která se však vztahovala pouze na občany. S některými výjimkami, kdy se 

jednotlivým ženám podařilo vydobýt si vysoké pozice, ženy nadále zůstávaly v horším 

postavení oproti mužům, nemluvě o otrocích, kteří byli i přes postupně se zlepšující 

podmínky pouhým majetkem svého pána a nelze tedy mluvit o rovnosti v dnešním 

smyslu slova.
2)

 V období středověku se stalo vůdčí ideou křesťanské náboženství, 

z jehož základního zákona, Bible, také vyplývá rovnost všech lidí.
3)

 Ani v tomto období 

však skutečnost společenského života neodpovídala principům deklarovaným 

v náboženských knihách a filozofických učeních, nadále existovalo nevolnictví a ženy 

nebyly rovné mužům.  

 

 

1) Matriarchát je forma společnosti, kde vládne žena(matka), je opakem patriarchátu. Existovalo v období 

pravěku, které předcházelo patriarchátu. V současné antropologii se ale používá spíše pojem 

matrilinearita, tj. uspořádání, kde se osobní status a privilegia, případně i majetek dědí v mateřské linii. 

2) Koldinská, K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 1 

3) Úvodní knihy Starého zákona a části Nového zákona, kde je vyhlášen princip rovnosti všech bez 

ohledu na svůj původ či společenské postavení. V Novém zákoně se však nalézají také pasáže, na základě 

nichž křesťané dlouhou dobu vnímali ženy jako podřazené bytosti ve vztahu k mužům. 
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Změny přineslo až osvícenství prosazující přirozenoprávní koncepce a následný 

vznik moderního demokratického společenského zřízení, zavádějícího rovnost jako 

základní právní zásadu v 18. a 19. století do Ústav a dalších dokumentů zakotvujících 

lidská práva.
4)

 Od této doby lze hovořit o moderním pojetí rovnosti, jak ji známe dnes. 

V 18. a 19. století bylo zrušeno otroctví a nevolnictví, omezení vlastnického práva a ve 

20. století bylo poprvé zavedeno volební právo pro ženy v Evropě
5)

. Princip rovnosti tak 

přešel z roviny filozofie do oblasti práva, z  teorie do skutečnosti.    

 

Ve výše uvedených etapách vývoje se ještě jednalo o obecný princip rovnosti 

všech lidských bytostí. Vznik samostatného principu rovnosti žen a mužů datujeme do 

druhé poloviny 20. století, do období po druhé světové válce. Zkušenosti prožité v 

průběhu dvou světových válek a následných těžkých období zotavování, vedly lidskou 

společnost k tomu, že se jednotlivé státy začaly sdružovat a vytvářet tak mezinárodní 

organizace, jejichž cílem se stalo udržení světového míru a zlepšení postavení všech 

lidí
6)

, s čímž úzce souvisí také zajištění rovnosti a to i rovnosti bez ohledu na pohlaví. 

Princip rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace žen byl postupně upraven ve většině 

významných mezinárodních smluv a dokumentů zakotvujících základní lidská práva, 

v právních normách Evropské unie (dříve Evropských společenství) a také 

v jednotlivých vnitrostátních právních řádech většiny států světa, a stal se předmětem 

mnoha případů řešených Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku a 

Evropským soudním dvorem v Lucemburku, jejichž narůstající počet svědčí o významu 

problematiky nerovnosti mužů a žen. 

 

 

 

 

4) Zejména Velká francouzská revoluce ve Francii s Deklarací práv člověka a občana a Deklarací práv 

ženy a občanky nebo Deklarace nezávislosti Spojených států. 

5) První ústavou, jež dává ženám volební právo, se stala ústava z roku 1889, kterou odhlasovali obyvatelé 

vznikajícího státu Wyoming v USA. V roce 1893 se stal Nový Zéland první zemí, která přiznala volební 

právo ženám. Hned na začátku nového století jej následovala Austrálie. Prvními státy západní Evropy, jež 

poskytly ženám volební právo, se v letech 1906-1915 staly Finsko, Norsko a Dánsko. 

6) Mezinárodní organizace práce (1919), OSN (1945), Rada Evropy (1949), Evropská unie (1957) 
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2. Základní pojmy 

 

2.1. Rovnost a rovnoprávnost 

 

Pojmy rovnost a rovnoprávnost bývají často zaměňovány, avšak přestože spolu 

úzce souvisí, nelze je ztotožňovat. Rovnost označuje filozofický princip, který byl 

zaveden již v antickém Řecku a vyplývá z přirozenoprávních koncepcí, podle nichž si 

jsou všichni lidé rovni. Zavedení úplné rovnosti všech lidí je však v lidské společnosti 

nedosažitelné. Rovnoprávnost na druhé straně představuje právní princip, který je 

základem každého demokratického právního státu a znamená rovnost před zákonem, 

právo na to, aby bylo s člověkem zacházeno jako s rovným. Rovnoprávnost jak je výše 

popsána, je v principu v právním státě dosažitelná, protože však uplatňuje na všechny 

stejné podmínky, může za určitých okolností způsobovat nerovnost. Právo na tuto 

situaci reaguje tak, že v zájmu přiblížení se k rovnosti narušuje princip rovnoprávnosti 

zavedením specifických právních nástrojů, tzv. pozitivních opatření.
1)  

 

2.1.1. Rovnost 

Rovnost patří již od dob antických k základním principům ovlivňujícím právní 

prostředí jednotlivých kultur a je tak nejstarším z pojmů vymezujících a 

charakterizujících problematiku nerovnosti mužů a žen a její vývoj. Zprvu byla rovnost 

principem politickým a filozofickým rozebíraným v pojednáních nejvýznamnějších 

filozofů té doby, Aristotela
2)

, Sokrata či Platóna, postupem doby však byl tento princip 

přenesen i do oblasti práva, v římském období zůstal nicméně aplikován pouze mezi 

občany a to ještě převážně muži. V následujících několika stoletích, v období 

středověku, byl princip rovnosti zcela potlačen a na jeho úkor se ve společnosti 

prosadilo hierarchické uspořádání rozdělující obyvatelstvo do několika vrstev.   

 

1) Pozitivní opatření, nazývaná též pozitivní diskriminace nebo afirmativní akce, jsou dočasná, omezená a 

mimořádná právní opatření, jejichž cílem je zapojit znevýhodněné osoby do určitých činností, které by 

pro ně byly jinak nedosažitelné, a tím vyrovnat jejich postavení. 

2) Aristoteles je svým principem „se stejným zacházet stejně, s odlišným odlišně“ považován za 

zakladatele teorie formální rovnosti. 
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Rovnost v dnešním pojetí, jejíž podstatou je postavení všech lidí bez rozdílu na stejnou 

úroveň, se opět objevila ve Francii 18. století nejprve ve filozofických koncepcích 

velkých osvícenských myslitelů, kteří své teorie založili na přirozenoprávním pojetí, tj. 

„lidé jsou od přirozenosti všichni svobodní, rovní a nezávislí“
3)

. Přestože ve skutečném 

každodenním životě zůstala nerovnost středověké společnosti nepřekonána, když 

vymezené skupiny lidí (typicky ženy, otroci, černoši) byly i nadále vyloučeny, 

znamenaly osvícenské teorie významný posun ve způsobu myšlení tehdejší společnosti, 

který velkou měrou přispěl k následnému proniknutí původně filozofických teorií 

rovnosti do oblasti práva. Prvním dokumentem povyšujícím rovnost na právní princip, 

se stala francouzská Deklarace práv člověka a občana z 26.8.1783, která v procesu 

konstituování demokratického právního státu zařadila rovnost mezi jeho základní 

zásady. Stejně tak bylo na americkém kontinentě ruku v ruce s rozvojem 

demokratického právního zřízení v Deklaraci nezávislosti spojených států vyhlášeno, že 

„všichni lidé jsou stvořeni jako sobě rovní“. Prosazení principu rovnosti v období 

nástupu demokratického právního uspořádání v evropských i mimoevropských zemích 

není náhodné. Princip rovnosti bývá v teorii s demokratickým způsobem vedení státu 

přirozeně propojen, když demokracie jako „vláda lidu“ ze své podstaty rovnost 

předpokládá. S postupným rozvojem demokracie v 19. a 20. století tak bylo spojeno 

postupné odstraňování diskriminačních překážek, odstartované zrušením otroctví a 

zakotvením práva na rovnost do lidskoprávních dokumentů a „zakončené“ zavedením 

všeobecného volebního práva pro všechny bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu pleti nebo 

sociální postavení a právní úpravou principu rovnosti nejen v národních ústavách ale i 

v dokumentech nižší právní síly.  

 

V přechozím odstavci byl pouze v hrubých rysech nastíněn vývoj principu 

rovnosti v průběhu historie a dále je třeba podrobněji pojednat o samotném pojmu 

rovnost. Pojem rovnosti bývá často ztotožňován s rovnoprávností, stejností a 

spravedlností, avšak přestože jsou si všechny velmi blízké, jedná se o různé vlastnosti, 

mezi něž nelze položit rovnítko, ale spíše se podmiňují a doplňují. Pokud by rovnost 

byla chápána jako stejnost, byla by v praxi nerealizovatelná.  

 

3) John Locke, dílo Dvě pojednání o vládě 
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Každý člověk je individuum, které se od přirozenosti odlišuje od ostatních jedinců 

svými vlastnostmi, osobnostními předpoklady a dovednostmi a nikdy proto nebude 

možné dosáhnout stavu, kdy by všichni byli naprosto stejní. Právě skutečnost, že každý 

člověk je jiný, vedla k úvahám o spravedlnosti tohoto stavu, kdy někteří jedinci mohou 

být z důvodu své odlišnosti znevýhodněni, a přispěla tak k definování a prosazování 

principu rovnosti ve smyslu rovného postavení všech lidí před zákonem. Ač sama snaha 

o dosažení rovnosti nemusí být vždy spravedlivá (viz výše popsaná odlišnost jedinců), 

obecně bývá její naplnění považováno za spravedlivé, resp. za jednu z podmínek 

spravedlnosti.
4)

 

 

Odborná literatura obvykle rozděluje pojem rovnosti na dvě koncepce - formální a 

materiální rovnost. Pojetí formální rovnosti nejlépe vyjadřuje princip „stejnému stejně, 

odlišnému odlišně“ a pro její správné posouzení je tak zejména důležité nalézt vhodný 

komparátor pro definování stejných či srovnatelných jedinců a situací, když „odlišní“ 

jsou z posuzování formální rovnosti vyloučeni. Formální rovnost spočívá v „pouhém“ 

zajištění stejného zacházení ve stejné situaci, konečný výsledek však stojí mimo oblast 

jejího zájmu. Formální rovnost je tak vhodná například pro procesní právo, pro zajištění 

skutečné rovnosti by si však s tímto pojetím moderní demokratický právní řád 

nevystačil. Materiální rovnost proto doplňuje pojetí rovnosti o zohlednění skutečností, 

jako jsou společenské, sociální, etnické či jiné charakteristiky jednotlivce a jejich vliv 

na výslednou situaci. Materiální rovnost lze dále rozdělit na rovnost výsledků nebo na 

rovnost příležitostí, podle toho o jakou rovnost usilujeme. Cílem rovnosti příležitostí je 

zajištění stejných „podmínek na startu“, což však v praxi s ohledem na již výše zmíněné 

odlišné osobnostní vybavení každého jednotlivce ve většině případů nezaručí skutečnou 

rovnost. Tu zajistí lépe teorie rovnosti ve výsledku
5)

, která se zaměřuje na spravedlivější 

„rozdělení konečných výhod“
6) 

zohledněním nejen individuálního postavení jednotlivce, 

ale současně také celkové společenské situace.
7)

 

 

 

4) Štangová, V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, Aleš Čeněk s.r.o., 2010, s. 42 

5) Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007 

6) Může být zaměřeno na jednotlivce, určité skupiny nebo na dosažení proporcionálního zastoupení. 

7) K otázce rovnosti podrob. BOBEK, BOUČKOVÁ, KÜHN, Rovnost a diskriminace, C.H.Beck, 2007 
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2.1.2. Rovnoprávnost 

Rovnoprávnost je velmi blízká pojetí formální rovnosti tak, jak byla popsána 

výše. Můžeme ji definovat jako rovnost v právech spočívající v zajištění stejných práv 

všem adresátům jedné a téže právní normy. Opět je potom třeba zvolit vhodný 

komparátor pro posouzení srovnatelnosti posuzovaných případů. Rovnoprávnost je tak 

v podstatě konkretizací obecnější zásady rovnosti, když jejím cílem je rovnost 

vymezené skupiny lidí a to těch, na které se vztahuje určitá právní norma. S určitými 

výjimkami, které jsou na rozdíl od rovnosti u rovnoprávnosti právem akceptované, 

v zásadě by všichni tito měli mít stejná práva z normy vyplývající. 

 

2.2. Rovné zacházení 

 

„Zásada rovného zacházení“, někdy také nazývaná zásada rovných příležitostí, 

bývá ve své podstatě chápána ve smyslu pozitivního vyjádření zákazu diskriminace, kdy 

se jí rozumí neexistence žádné přímé nebo nepřímé diskriminace v pracovně-právních 

vztazích.  Jednotlivé teorie
7)

 se ve svém rozsahu různí, obvykle zahrnují rovný přístup 

k zaměstnání, rovné pracovní podmínky, rovné platové podmínky a právo na pracovní 

postup. Zásada rovného zacházení patří mezi základní zásady práva Evropské unie 

(dříve Evropských společenství) kam byla zakomponována již Smlouvou o založení 

Evropského společenství (nejprve byla tedy zakotvena v komunitárním evropském 

právu), a dále konkretizována ve směrnici ES č. 76/207/EC o realizaci zásady rovného 

zacházení pro muže na ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou přípravu, 

služební povýšení a pracovní podmínky, a ve směrnici č. 75/117/EEC o sladění zákonů 

členských států týkající se uplatnění zásady stejné odměny pro muže a ženy. Po změně 

uspořádání, které přinesla Lisabonská smlouva, je zásada rovného zacházení i nadále 

součástí primárního práva, konkrétně čl. 2 a čl. 3 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, které 

upravují základní hodnoty a cíle Evropské unie a dále čl. 8 Smlouvy o fungování 

Evropské unie.  

 

 

7) Každý autor definuje pojem rovného zacházení různě, zjednodušeně se dá říci, že kolik autorů, tolik 

pojetí jednoho pojmu. 
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Do našeho právního řádu byla zásada rovného zacházení převzata implementací 

směrnic Rady ES, tzv. harmonizační novelou předchozího zákoníku práce
8)

, a upravena 

je rovněž v novém zákoníku práce č. 262/2006, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 

16 odst. 2, který stanoví povinnost zaměstnavatele „zajišťovat rovné zacházení se všemi 

zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o 

poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a 

o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání“. Vlastní úpravu 

pojmu obsahuje také v našem právním prostředí zcela nový předpis, zákon č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů, tzv. antidiskriminační zákon, jehož předmětem je přímo úprava práva 

na rovné zacházení a zákazu diskriminace a který v § 2 odst. 1 definuje právo na rovné 

zacházení jako „právo nebýt diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon“. Právo 

na rovné zacházení však není absolutní, existují výjimky z této zásady upravené 

zákonem
9)

, které musí být dostatečně odůvodněné specifickými požadavky na výkon 

práce, jež jsou zároveň oprávněné a přiměřené. Za diskriminační rovněž nejsou podle 

zákoníku práce považována tzv. pozitivní opatření definovaná v této práci výše. 

 

2.3. Diskriminace 

 

Termín diskriminace obecně znamená nějaké rozlišování, např. Slovník cizích 

slov
10)

 říká, že diskriminace je rozlišování poškozující někoho, neuznávání jeho 

rovnosti s jinými, popírání nebo omezování práv určité kategorie obyvatelstva nebo 

určitým státům, mezinárodním organizacím apod. V právním smyslu podstatném pro 

téma této práce je potom diskriminace nejčastěji definována jako zakázané jednání 

spočívající ve vyčlenění jednotlivce nebo skupiny na základě některého diskriminačního 

důvodu, přičemž toto jednání musí mít na jedince nebo skupinu negativní dopad, ať již 

peněžitý nebo nepeněžitý.  

 

8) Harmonizační novelou č. 155/2000 Sb., bylo do původního zákoníku práce č. 65/1965 Sb., s účinností 

od 1.1.2001, implementováno 28 směrnic Rady ES. 

9) § 16 odst. 3 zákona č. 262/2006, zákoníku práce, § 6 a 7 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 

o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 

10) Academia, 1995 
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Všeobecně uznávaná jednotná definice neexistuje, lze ji však dovodit z řady 

lidskoprávních dokumentů vyjadřujících její zákaz a z mnoha soudních rozhodnutí, 

která se jí zabývají. Nejstarším dokumentem platným v ČR hovořícím o diskriminaci je 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a to v čl. 14, který zní: 

„užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní 

menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“ Úmluva mezinárodní organizace práce č. 

111 o diskriminaci v oblasti zaměstnání a povolání chápe diskriminaci jako „jakékoli 

rozlišování, vylučování nebo preference na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, 

náboženství, politického přesvědčení, národnosti nebo sociálního původu, v jehož 

důsledku se narušuje rovnost příležitostí či zacházení v oblasti zaměstnávání“. Úmluva 

o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1979 definuje diskriminaci velmi 

podobně s tím, že hovoří o jediném diskriminačním důvodu a to pohlaví a naopak se 

neomezuje oblastí zaměstnání a povolání, ale vyjadřuje vztah k lidským právům. 

 

 „Pod pojmem diskriminace lze tedy chápat poměrně širokou škálu forem aktivity 

či naopak pasivity-od preferencí až po vyloučení.“
11)

 K diskriminaci postačuje dokonce 

i ohrožení možnosti uplatnění rovnosti ze strany poškozeného, není nutné, aby došlo 

přímo k jejímu narušení. Diskriminační jednání však musí vždy směřovat vůči jedinci 

nebo skupinám a být způsobilé narušit jejich rovné postavení v porovnání s jinými, a to 

srovnatelnými, subjekty. Opět je tedy vždy nutné určit komparátora, tzv. referenční 

osobu, vůči níž bude posuzované jednání poměřováno.
12)

 Bez takovéhoto srovnání by 

nemohlo jít o diskriminaci, vždy je nutné porovnat, zda jednající (diskriminující) 

zachází s jednou osobou méně výhodně než s nějakou jinou. V komplikovaných 

případech diskriminace je potom volba komparátora rozhodující pro posouzení případu, 

a spor tak zpravidla spočívá právě v neshodě o tom, s čím nebo s kým je třeba 

porovnávat daný případ. 

 

 

11) Koldinská, K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 12 

12) Bamforth, N., Malik, M., O´Cinneide, C. Discrimination Law: Theory and context, London:Sweet 

and Maxvell, 2008, s. 254 
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Základní druhové rozdělení pojmu diskriminace
12)

, které používá teorie i praxe, 

představuje rozlišování diskriminace přímé a nepřímé.  

Poměrně srozumitelně a úplně definuje přímou diskriminaci antidiskriminační 

zákon, který jí rozumí „takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 

zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou 

osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, 

pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či 

světového názoru“.
13)

 U přímé diskriminace tak porovnáváme dvě jednání, popř. 

opomenutí, kdy za diskriminační může být jedno označeno pouze ve vztahu k druhému, 

zde výhodnějšímu jednání, přičemž pro možnost porovnávání je vždy nutné nalézt 

vhodného komparátora. Pokud nejde o srovnatelnou situaci, nelze konstatovat přímou 

diskriminaci. Z definice vyplývá, že ke dvěma porovnávaným jednáním může docházet 

buď současně nebo se dějí časově postupně anebo k jednomu z nich vůbec nedošlo, 

z okolností je však zřejmé, že by se tak stalo. K jednání či opomenutí musí také 

současně docházet z některého z diskriminačních důvodů a je proto vždy vedeno 

určitým úmyslem, tzv. diskriminačním úmyslem.  

Nepřímá diskriminace je mladším institutem než přímá diskriminace, přičemž 

zprvu nebyla vůbec upravena právními předpisy, obsah pojmu se vyvíjel postupně 

zejména prostřednictvím soudního rozhodování.
14)

  

 

 

 

12) Diskriminaci lze také dělit na pozitivní a negativní. Zde popisována negativní diskriminace, o 

pozitivní diskriminaci, resp. tzv. pozitivních opatřeních bylo pojednáno výše. 

13) Definice z § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Definice přímé a nepřímé diskriminace z AZ byly 

vybrány z důvodu, že představují implementaci evropské úpravy a poměrně přesně tak shrnují význam 

daných pojmů vytvořený evropskou legislativou a judikaturou. 

14) U počátků institutu nepřímé diskriminace stál mj. rozsudek Nejvyššího soudu USA ve věci Griggs v. 

Duke Power Co z roku 1971. Šlo tehdy o případ, kdy elektrárna na jihu USA vyžadovala po všech 

uchazečích o zaměstnání ukončené středoškolské vzdělání, tedy i pro pozice, kde toto vzdělání nemohlo 

mít význam pro práci. Při procesu se neprokázalo, že by úmyslem dotyčné elektrárny bylo vyřadit 

všechny uchazeče černé pleti, soud nicméně rozhodl, že pokud kritéria výběru mají rozdílný dopad na 

etnické menšiny, musí zaměstnavatel prokázat, že tato kritéria jsou odůvodněna povahou zaměstnání. V 

opačném případě se jedná o diskriminaci bez ohledu na to, že chybí diskriminační úmysl. 
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Praxe, a to především soudní, kdy rozhodnutí na základě žalob na diskriminaci se 

vyznačovala názorovou nestabilitou, což následně vyvolávalo značnou právní nejistotu, 

si však nakonec vynutila právní úpravu obsahu pojmu nepřímá diskriminace.
15)

 Jasno do 

věci pak kromě zmíněné právní úpravy pojmu nepřímá diskriminace vnesla také 

odůvodnění individuálních soudních rozhodnutí, např. Kalanke, Marschall a z novějších 

rozhodnutí např. Andrle vs. ČR (blíže k jednotlivým rozhodnutím dále v části II.). Podle 

definice obsažené v § 3 odst. 1 AZ se nepřímou diskriminací rozumí „takové jednání 

nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je 

z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním“. 

Současně však AZ v témže ustanovení vymezuje podmínky, za kterých jednání či 

opomenutí naplňující zákonné znaky nepřímé diskriminace, za diskriminační 

považováno nebude. Jedná se o případy, kdy rozdílné zacházení je „objektivně 

odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné“. 

U nepřímé diskriminace tedy na rozdíl od přímé není nutný diskriminační úmysl, 

prokazuje se pouze diskriminační dopad. Osoby, které jsou povinny nediskriminovat, tj. 

zejména zaměstnavatelé, jsou tedy povinny pro každé rozdílné zacházení mít dostatečné 

nediskriminační zdůvodnění.
 

 

2.4. Diskriminační důvody 

 

Diskriminační důvody jsou lidské vlastnosti a charakteristiky, které jsou dané a 

nezměnitelné nebo pro lidský život významné. Diskriminační důvody, na základě 

kterých je určité jednání zakázáno, jsou stanoveny jednotlivými právními předpisy, 

v průběhu dosavadní antidiskriminační historie tak můžeme sledovat vývoj rozsahu a 

významu jednotlivých diskriminačních důvodů.  

 

 

15) Čl. 2 odst. 2 směrnice Rady č.97/80/ES ze dne 15. prosince 1997, o důkazním břemenu v případech 

diskriminace na základě pohlaví: „ …. dochází k nepřímé diskriminaci tam, kde zjevně neutrální opatření, 

kritérium nebo praxe, znevýhodňuje podstatně větší podíl osob jednoho pohlaví, ledaže takové opatření, 

kritérium nebo praxe je vhodné a nezbytné a může být ospravedlněno objektivními faktory, které se 

netýkají pohlaví.“ 
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K základním a dodnes důležitým důvodům jako je pohlaví, rasa či náboženství se tak v 

důsledku válek mezi národy, politických konfliktů a třídních bojů v první polovině 20. 

století přidal zejména zákaz diskriminace pro národnost, sociální původ či majetek a 

politické přesvědčení. Ve druhé polovině 20. století však výše zmíněné konflikty 

ubývaly na počtu a intenzitě a naopak spolu s rozvojem společnosti se začaly objevovat 

nové sociální problémy, které přenesly hlavní důraz na dosud nepoužívané 

diskriminační důvody jako sexuální orientace, věk nebo zdravotní postižení.  

 

Obsahově můžeme jednotlivé diskriminační důvody rozdělit do několika skupin. 

Mezi základní důvody nejčastěji obsažené v antidiskriminačních předpisech řadíme 

pohlaví, rasu a etnický původ, věk, sexuální orientaci, náboženství a víru a zdravotní 

postižení. Další skupiny diskriminačních důvodů představují jazyk a národnost, 

politické smýšlení, sociální původ a majetek a manželský nebo rodinný stav. Všechny 

výše zmíněné důvody můžeme nalézt v jednotlivých právních předpisech, kromě nich 

však mohou být diskriminačními důvody zpravidla i další výslovně neuvedené, když 

výčet bývá zpravidla demonstrativní a končí slovy „nebo jiného postavení“ či „z jiného 

důvodu“. 

 

V posledních letech se také začalo hovořit o novém druhu diskriminace, tzv. 

vícenásobné diskriminaci. Jedná se o případy, kdy je osoba diskriminována na základě 

více diskriminačních důvodů současně, nejčastěji pohlaví a rasy, ale může jít také o 

kombinaci pohlaví a národnost nebo pohlaví a věk atd. „Uznání vícenásobné 

diskriminace jako konceptu je spojeno s průkopnickým úsilím amerických černošských 

žen, jež poukázaly na skutečnost, že americké antidiskriminační právo pro rovnost 

mužů a žen je svou koncepcí zacíleno na bílé ženy a právní předpisy upravující rasovou 

rovnost jsou zase zaměřeny na černošské muže.“
16)

 U černošských žen tak dochází ke 

kombinaci dvou diskriminačních důvodů, rasy a pohlaví. Na evropské půdě jde však 

stále o neprobádanou oblast s prozatím nejednoznačnými názory a neexistující úpravou. 

 

 

 

16) Koldinská, K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 17 
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2.5. Gender 

 

Pojem gender, který byl dosud používaný v oblasti filozofie či sociologie, a nově 

se objevil v komunitárním právu, bývá někdy nesprávně ztotožňován s výrazem 

pohlaví, s nímž také úzce souvisí, nejedná se však o synonyma. Pohlaví vyjadřuje 

biologické rozdíly mezi mužem a ženou, gender naproti tomu zahrnuje sociální dimenzi 

této problematiky, popisuje psychologické, sociální a kulturní rozdíly mezi muži ženami 

tak jak se mění v průběhu historie.
17)

 Komunitárním právem je gender definován jako 

"takové odlišné a vzájemně podmiňující se role, odpovědnosti a příležitosti žen a mužů, 

které jsou založené na kulturních a sociálních zvláštnostech a které se mohou časem 

změnit, mimo jiné i jako výsledek intervenční politiky".
18) 

 

Nejčastěji bývá pojem gender používán ve spojení s tzv. genderovými stereotypy. 

Jedná se o tradiční a často i diskriminační představy o typicky mužských a ženských 

vlastnostech a o rolích a pozicích mužů a žen ve společnosti, které se vytvořily během 

staletí vývoje lidské společnosti a které je proto velmi složité překonat. Definovat je lze 

také jako určité zjednodušující představy a popisy „femininní ženy“ a „maskulinního 

muže“, tzn. společenská očekávání toho jak má správná žena či muž vypadat, jak se má 

chovat, co má cítit, jak má „myslet“ atd. Přestože ve vyspělých demokratických zemích 

došlo v posledních desetiletích k výrazným změnám společenského smýšlení, stále se 

nedaří tyto zastaralé představy zcela překonat a ve větší či menší míře i v dnešní době 

společnost přisuzuje osobám rozdílné role a postavení v závislosti na jejich pohlaví. 

 

Významný nástroje k prosazování materiální rovnosti mezi muži a ženami 

představuje tzv. gender mainstreaming. Jedná se o postup, kterým je do každé veřejně 

správní činnosti automaticky projektován požadavek dbát na vytváření a zachování 

rovných příležitostí mužům a ženám. Každá činnost je nejprve analyzována a pokud je 

zjištěn možný dopad na sledovaný aspekt, pak je nutno přijmout adekvátní opatření.
19)

 

 

17) Powell, G. Handbook of Gender & Work, Sage Publications, Inc.Editor, 1999 

18) Čl. 1 odst. 4 nařízení Rady č. 2836/98 o integraci genderových záležitostí do rozvojové spolupráce 

19) Metoda gender mainstreaming požívá v Evropské unii, ale v ostatních částech světa vysoké míry 

závaznosti, v EU dokonce na základě primárního práva. 
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3. Mezinárodněprávní úprava 

 

Ještě předtím než byla úprava rovnosti zakotvena v právu Evropské unie (dříve 

Evropských společenství) nebo dokonce upravena vnitrostátními právními řády, začaly 

se touto problematikou zabývat významné mezinárodní organizace vznikající v období 

mezi dvěma světovými válkami a následně hlavně po druhé světové válce, jejichž cílem 

se stalo udržení světového míru a zlepšení postavení všech lidí. Základ právní úpravy 

všeobecné rovnosti lidí ale i rovnosti mužů a žen tak spočívá v nejdůležitějších 

dokumentech zakotvujících základní lidská práva a svobody, načež je tato dále 

rozvíjena specializovanými úmluvami a deklaracemi. Nejvýznamnějšími 

mezinárodními organizacemi, které se výrazně zapříčinily o zakotvení rovnosti jako 

základního lidského práva a jeho rozvíjení po celém světě, jsou Organizace spojených 

národů, Mezinárodní organizace práce a Rada Evropy. 

 

 

3.1. OSN 

 

Organizace spojených národů vznikla v roce 1945
1)

 s hlavním cílem zachování 

mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Z původních 

padesáti zakládajících členů
2)

 dospěla OSN v roce 2011 k počtu 193 členských států, 

což z ní činí největší a nejvýznamnější mezinárodní organizaci, jejímiž členy jsou téměř 

všechny státy světa.  

 

Pod záštitou OSN a jejích přidružených organizací byla od chvíle jejího vzniku 

přijata řada stěžejních mezinárodních úmluv v oblasti diskriminace a práva na rovné 

zacházení, o nejzásadnějších z nich bude dále pojednáno. 

 

 

1) Nahradila Společnost národů, založenou po skončení první světové války r. 1919 na základě výsledků 

pařížské mírové konference, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů 

neobstála. 

2) Zakládajícím členem byla i tehdejší ČSR. 
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Zakládajícím statutem OSN je Charta OSN přijatá 26. června 1945 na 

mezinárodní Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání v San Francisku 

padesáti zakládajícími státy. Přímo v textu preambule Charty je vyjádřen kromě 

ochrany základních lidských práv, důstojnosti člověka a rovnosti mezi národy, také 

závazek zajištění rovných práv mužů a žen: „My, lid spojených národů, jsouce 

odhodláni uchránit budoucí pokolení metly války, která dvakrát za našeho života 

přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásit znovu svou víru v základní lidská práva, v 

důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých i 

malých … a k tomu cíli pěstovat snášenlivost a navzájem žíti v míru jako dobří sousedé, 

sjednotit své síly …, přijmout zásady a zavést metody …, a používat mezinárodního 

ústrojí k podpoře hospodářského a sociálního povznesení všech národů, rozhodli jsme 

se sdružit své úsilí, abychom těchto cílů dosáhli. Proto se naše vlády prostřednictvím 

svých zástupců, …. , dohodly na této Chartě Spojených národů a zřizují tímto 

mezinárodní organizaci zvanou Spojené národy.“ 

 

Všeobecná deklarace lidských práv je právně nezávazný dokument
3)

 

doporučujícího charakteru, který však jako nejznámější lidskoprávní dokument požívá 

vysoké vážnosti na celém světě
4)

 a stal se základem pro veškeré další lidskoprávní 

katalogy již v podobě závazných mezinárodních smluv
5)

 a pro ústavní úpravy 

jednotlivých států. Také Všeobecná deklarace stejně jako Charta OSN ve své preambuli 

vyjadřuje úctu k základním lidským právům a svobodám, které mají být rovné pro 

všechny bez rozdílu a jež rozvádí v dalších článcích, vedle nich však upravuje také 

sociální práva (právo na práci, uspokojivé pracovní podmínky atd.). Demonstrace 

zásady rovnosti prostupuje celou deklarací, když všechna ustanovení uvozuje slovo 

„každý“, a zvláště je pak upravena v čl. 1 a 2, které zakotvují zásadu rovnosti všech lidí 

a zákaz diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, 

politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, rodu, majetku 

nebo jiného postavení. 

 

3) Nezávaznost vyplývá již z označení, když se jedná o deklaraci, která neobsahuje žádný kontrolní a 

zajišťovací mechanismus. 

4) Den přijetí Všeobecné deklarace, 10.12.(1948), je každoročně oslavován jako Den lidských práv. 

5) Vychází z ní zejména oba dva Mezinárodní pakty z roku 1966 popsané níže 
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Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 jsou nejvýznamnějšími 

nástroji mezinárodní ochrany lidských práv, které poprvé závazně stanovili standardy 

v oblasti všech tří generací lidských práv.
5)

 Oba pakty jsou pro smluvní státy závazné a 

ty jsou tak povinny deklarovaná práva skutečně zajistit. Pro kontrolu dodržování 

smluvních závazků byly v rámci obou Paktů vytvořeny speciální kontrolní mechanismy, 

přičemž u prvního paktu jsou tyto mnohem přísnější. Smluvní strany Paktu o 

občanských a politických právech podávají každoročně zprávy o plnění Výboru pro 

lidská práva
6)

, který také projednává jejich vzájemné stížnosti v případě, že přijali 

zvláštní opční klauzuli, která je součástí Paktu, a pokud smluvní strany přijali speciální 

opční protokol k Paktu, pak je Výbor dokonce oprávněn rozhodovat o stížnostech 

jednotlivců, kteří tvrdí, že se staly obětí porušování práv zaručených v Paktu. Kontrolní 

opatření podle Paktu o hospodářských sociálních a kulturních právech zahrnují pouze 

povinnost smluvních států předkládat pravidelně zprávy o přijatých opatřeních a 

dosaženém pokroku ve sledované oblasti Hospodářské a sociální radě, která je 

konzultuje s dalšími orgány a specializovanými organizacemi a poté předkládá zprávu 

Valnému shromáždění, případně se podílí na mezinárodních akcích k podpoře 

zajišťování sledovaných práv. Pakt o občanských a politických právech upravuje tzv. 

práva první a druhé generace, tj. zejména právo na život, svobodu a osobní bezpečnost, 

zákaz mučení, volební právo atd., a zakazuje jakoukoliv diskriminaci při realizaci 

občanských a politických práv. V čl. 3 se „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují 

zajistit stejná práva mužů a žen na požívání všech občanských a politických práv 

stanovených v tomto Paktu.“ Pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

potom zakotvuje práva tzv. třetí generace, tj. právo na práci, na spravedlivou odměnu, 

odborové sdružování, na zdraví a vzdělání atd., a to vše bez jakékoliv diskriminace. 

V čl. 3 se opět „Státy, smluvní strany Paktu, se zavazují, že zajistí rovná práva mužů a 

žen při požívání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto 

Paktu.“ 

 

5) Lidská práva se dělí do čtyř generací podle doby jejich vzniku: 1.G.-individuální práva jako právo na 

život(vznik již v 18.st).,2.G.-politická práva jako volební právo(přelom 19. a 20.st).,3.G.-hospodářská, 

sociální a kulturní (po 2.svět.válce),4.G.-moderní práva(od 70.let 20.st)-právo na příznivé živ. prostředí... 

6) Výbor zprávy projednává a vydává závěrečná stanoviska a příp. doporučení k nápravě. 
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Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW)
7) 

je základním, 

univerzálním, a co do rozsahu upravených práv všestranným mezinárodním nástrojem 

ochrany práv žen a snah o zrovnoprávnění jejich postavení ve společnosti s muži. Celá 

Úmluva se skládá z třiceti článků rozdělených tematicky do šesti částí. V Preambuli se 

Úmluva ztotožňuje a odvolává na předchozí dokumenty přijaté v rámci OSN a jejích 

odborných organizací, konkrétně na Chartu OSN, Všeobecnou deklaraci lidských práv i 

na oba Pakty, a na základní zásady v nich stanovené, tj. rovnost mužů a žen a zákaz 

jakékoli diskriminace z důvodu pohlaví. Současně však konstatuje, že i přes úpravu 

v těchto dokumentech nadále existuje rozsáhlá diskriminace žen, která je nepřípustná a 

je třeba podniknout veškeré možné kroky k jejímu odstranění. V první části Úmluvy 

jsou vymezeny základní pojmy a stanoveny obecné závazky států. Čl. 1 přímo definuje 

diskriminaci pro účely Úmluvy jako „ jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení 

provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit 

uznání, požívání nebo uplatnění ze strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na 

základě rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v politické, 

hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné oblasti.“ V čl. 4 jsou potom 

povolena tzv. pozitivní opatření, zde „dočasná zvláštní opatření, zaměřená na faktické 

urychlení zrovnoprávnění žen a mužů“,
8)

 která tak nebudou považována za 

diskriminační. Velmi významný je rovněž čl. 5, který jako jediné ustanovení 

v antidiskriminačních dokumentech závazně stanovuje povinnost vyvinout veškerou 

možnou snahu k odstranění tzv. genderových stereotypů. Ve druhé, třetí a čtvrté části se 

smluvní státy zavazují přijmout veškerá opatření k odstranění diskriminace žen 

v jednotlivých konkrétních oblastech, v politickém a veřejném životě země (čl. 7), v 

oblasti vzdělání (čl. 10), v oblasti péče o zdraví (čl. 12) a dokonce i 

v soukromoprávních vztazích, např. v rodině (čl. 16). V čl. 11 je stanoven pro téma této 

práce nejvýznamnější závazek k přijetí veškerých opatření k odstranění diskriminace 

žen v zaměstnání a současně stanovení cílů, kterých je žádoucí v této oblasti dosáhnout.  

 

7) Úmluva byla schválena Valným shromážděním OSN dne 18.12.1979, v platnost vstoupila roku 1981. 

8) Tato opatření však nesmí ve svém důsledku vést k zachování nerovnoprávných nebo oddělených 

měřítek. Od těchto opatření bude ustoupeno, až budou dosaženy cíle zrovnoprávnění v oblasti možností a 

zacházení. V odst. 2 čl. 4 je současně stanoveno, že za diskriminační nebudou považována ani opatření na 

ochranu mateřství. 
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Část pátá Úmluvy zakládá pravomoc Výboru pro odstranění diskriminace žen, 

speciálního kontrolního orgánu pro dodržování závazků plynoucích z Úmluvy, který byl 

následně v roce 1982 na základě tohoto článku ustaven. Smluvní státy podávají Výboru 

zprávy o přijatých opatřeních a pokroku ve sledovaných oblastech. Opčním protokolem 

z roku 1999, který vstoupil v platnost roku 2000,
9)

 bylo umožněno také podávání 

individuálních oznámení o porušení Úmluvy osobami, které se považují za oběti 

takového porušení, vůči státu, který je smluvní stranou Opčního protokolu. Výbor však 

podnět projednává pouze při splnění určitých podmínek, například vyčerpání všech 

možností dosáhnout nápravy na úrovni státu. Na základě oznámení provede Výbor 

vyšetřování, případně i kontrolu na místě, projedná věc a doporučí státu vhodná řešení, 

přičemž ten je následně povinen do šesti měsíců věc objasnit a uvést možnou nápravu, 

Výbor si poté může také zpětně ověřit, zda stát nápravu skutečně zjednal. Vedle 

popsaného řešení individuálních stížností, tzv. oznamovací procedury, upravuje Opční 

protokol ještě tzv. vyšetřovací proceduru, která umožňuje Výboru vyvolat vyšetřování 

závažného nebo systematického porušování práv žen. Šestá část Úmluvy je už tvořena 

závěrečnými ustanoveními upravujícími organizační a technické záležitosti spojené 

s Úmluvou. 

 

Vedle výše uvedených základních dokumentů upravují oblast postavení žen a 

jejich ochrany další dílčí dokumenty OSN, jež podrobněji upravují konkrétní jednotlivé 

oblasti práv žen zahrnuté v obecnější podobě do základních dokumentů. Přestože se jimi 

nebudu z důvodu rozsahu této práce podrobněji zabývat, považuji za vhodné na tomto 

místě alespoň některé z nich zmínit. Jedná se například o Úmluvu o politických právech 

žen (1952)
10)

, Úmluvu o rovném odměňování (1951), Úmluvu o státní příslušnosti 

vdaných žen (1957)
11)

 nebo Úmluvu o diskriminaci (v zaměstnání a povolání) (1958). 

 

9) Pro Českou republiku vstoupil v platnost dne 26.5.2001 a byl publikován pod č. 57/2001 Sb.m.s. 

10) Úmluva o politických právech žen zavazuje smluvní státy k přijetí opatření na zajištění aktivního i 

pasivního volebního práva a práva vykonávat veřejné úřady a veřejné funkce za rovných podmínek 

s muži. 

11) Úmluva o státní příslušnosti vdaných žen se v preambuli opět odvolává na zásadu rovnosti 

prosazovanou ve všech dokumentech OSN a na Všeobecnou deklaraci lidských práv, což jen potvrzuje 

faktickou váhu Všeobecné deklarace, ač není právně závazná, jak bylo uvedeno výše. 
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3.2. MOP 

 

Mezinárodní organizace práce (ILO) se sídlem v Ženevě je specializovaná 

organizace přidružená k OSN
12)

, která se svými 183 členskými státy patří mezi největší 

a nejvýznamnější mezinárodní organizace. Hlavní cíl MOP podílet se na udržování 

světového míru prostřednictvím zajištění sociální spravedlnosti je vyjádřen v preambuli 

její Ústavy,
 
kterou roku 1944 doplnila a rozšířila Deklarace o cílech a úkolech MOP. 

K původnímu závazku zlepšování pracovních podmínek a sociálního zabezpečení tak 

přibyla zásada svobody projevu a sdružování, právo na kolektivní vyjednávání a hlavně 

zásada zákazu diskriminace, která je v Deklaraci vyjádřena takto: „všichni lidé bez 

ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví mají právo na zajištění materiálního a duchovního 

rozvoje ….“. MOP byla jednou z prvních, která upravila rovnost mužů a žen 

v závazných mezinárodních smlouvách. Rozsah úpravy a zaměření na určité aspekty 

rovnosti mužů a žen je vymezen oblastí pracovněprávních vztahů, na jejichž úpravu se 

MOP jako specializovaná organizace výhradně zaměřuje. V průběhu let se spolu 

s vývojem společnosti proměňovaly také konkrétní oblasti problematiky, na něž byl 

v daném období kladen důraz. Východiskem pro úpravu rovnosti se stala snaha o 

zajištění příjmové rovnosti, která byla společně s rovným přístupem k zaměstnání nebo 

ochranou žen-matek předmětem úpravy již od vzniku MOP. K těmto základním částem 

se v důsledku vývoje společenského uspořádání a smýšlení přidala nová moderní 

témata, pro něž je společná snaha prostřednictvím aktivních zásahů odstranit stále 

existující neodůvodněné rozdíly v postavení mužů a žen na pracovním poli. 

 

V rámci MOP jsou přijímány dva typy dokumentů, mezinárodní úmluvy 

(konvence), které se po ratifikaci členským státem stávají součástí jeho právního řádu a 

jsou pro něj závazné, a doporučení, která nejsou závazná a jejich úlohou je připravit 

státy na následnou závaznou úpravu mezinárodní úmluvou. O třech nejzásadnějších 

úmluvách z pohledu tématu této práce, č. 100, 111 a 156, pojednám podrobněji dále. 

 

12) Byla založena 11.4.1919 v rámci Pařížské mírové konference jako stálé zřízení Společenství národů, 

v období 2.sv.války byla její činnost přerušena, aby byla r. 1944 znovu obnovena s tím, že od 14. prosince 

1946 se stala specializovanou organizací přidruženou k OSN.  

ČSR byla jedním ze zakládajících členů r. 1919, po rozdělení se ČR r. 1993 stala nástupnickým státem. 
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Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné 

hodnoty byla přijata Generální konferencí MOP dne 29.6.1951 s cílem upravit základní 

část jednotné zásady rovnosti pohlaví, která se jako snadno změřitelná a tedy na první 

pohled zřejmá a viditelná stala jejím výchozím bodem, a to problematiku nerovného 

odměňování mužů a žen, a zavázat členské státy podniknout veškerá možná opatření ke 

zrovnoprávnění mužů a žen v oblasti odměňování. Členské státy se zavázaly zajistit 

rovné odměňování za práci stejné hodnoty bez ohledu na pohlaví zaměstnance a to 

všemi možnými prostředky, tj. dle čl. 2 odst. 2: „vnitrostátním zákonodárstvím, zákonně 

zavedenými nebo uznávanými metodami stanovení mezd, kolektivními smlouvami mezi 

zaměstnavateli a pracovníky, kombinací těchto různých prostředků.“ Úmluva pro své 

potřeby definuje v čl. 1 pojem odměny, za kterou se v souladu s touto definicí považuje 

vedle „řádné, základní nebo minimální mzdy nebo platu, také jakékoliv vedlejší příjmy, 

vyplácené přímo či nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích zaměstnavatelem 

pracovníku a plynoucí z pracovníkova zaměstnání.“ Naopak úmluva upravuje 

povolenou výjimku ze zásady rovného odměňování a to pro případ, kdy „rozdílná výše 

odměny bez ohledu na pohlaví odpovídá objektivním rozdílům hodnocení práce“. 

 

Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání byla přijata Generální 

konferencí MOP dne 25.6.1958 s cílem odstranit ve všech členských státech 

diskriminaci na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, náboženství, politických názorů, 

národnostního nebo sociálního původu, v přístupu k zaměstnání nebo povolání (včetně 

přístupu k odbornému výcviku k těmto) a v podmínkách zaměstnání (podmínkách na 

pracovišti). Za diskriminaci však podle čl. 1 odst. 2 nebude považováno „jakékoli 

rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na kvalifikaci vyžadované pro 

určité zaměstnání“. Členské státy se tak v čl. 2 Úmluvy zavázaly prosazovat rovnost 

příležitostí a zacházení v zaměstnání a povolání a současně aktivně odstraňovat 

jakoukoliv diskriminaci na základě některého z důvodů uvedených v Úmluvě, a to 

v souladu s čl. 3 prosazováním politiky rovných příležitostí a zacházení v zaměstnání a 

povolání při spolupráci s organizacemi zaměstnavatelů, vydávání zákonů, poradenství 

pro volbu povolání, odborném výcviku či zprostředkování práce. 
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Úmluva č. 156 z roku 1981 zavazuje členské státy k zajištění rovných podmínek 

zaměstnanců s povinnostmi k rodině a současně k aktivní podpoře služeb umožňujících 

rodinám s dětmi sladění práce a rodinného života. Předmětem této Úmluvy je 

v posledních letech velmi moderní téma sladění práce a rodiny, které se dostalo do 

popředí zájmu v důsledku globálních společenských změn v postavení žen, které jsou 

v dnešní době v mnohem větší míře pracovně, ekonomicky a výdělečně činné, než tomu 

bývalo dříve a častěji se také prosazují na vyšší pracovní pozice. Tento jev je však stále 

doprovázen nedostatky ve službách poskytovaných pracujícím matkám k usnadnění či 

dokonce umožnění současné pracovní činnosti a péče o rodinu a děti. Postavení žen je 

tak v důsledku přežívajících genderových stereotypů ženy-pečovatelky o děti, nerovné 

s postavením mužů vnímaných naopak jako článek rodiny, který se primárně stará o její 

materiální zajištění. Cílem Úmluvy je tak v první řadě vštípit smluvním státům do jejich 

národních politik zásady a pravidla umožňující lidem s rodinnými povinnostmi stejné 

uplatnění práv v oblasti zaměstnání jako lidem bez těchto povinností. Vedle pasivních 

pravidel směřujících k zamezení diskriminace představuje však Úmluva č. 156 velký 

přínos tím, že současně stanoví státům aktivní povinnosti k podpoře vytváření a 

zlepšování služeb pro rodiny s dětmi. Ač navenek genderově neutrální, prakticky je 

vzhledem ke společenské situaci Úmluva č. 156 zacílena zejména na ženy-matky, pro 

které může být v současných podmínkách sladění práce a rodinného života často velmi 

problematické. Česká republika bohužel Úmluvu č. 156 MOP dosud neratifikovala, i 

přesto však významně přispěla k přijímání vnitrostátních projektů na podporu sladění 

práce a rodiny. U nás je to např. Projekt 24 Sladění rodinného života a pracovní kariéry, 

který je součástí Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro 

období 2012 až 2020 (SMK) schválené Vládou ČR dne 27. září 2011, který se zaměřuje 

na zavedení nových forem služeb péče o děti a rozvoj stávajících služeb péče o děti a 

současně motivování firem k rozvoji prorodinné orientace pracovních podmínek.
13)

 

 

 

 

 

 

13) Podrobněji k Projektu viz článek http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smk-sladeni-rodiny-a-

pracovni-kariery-7306.html#b7  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smk-sladeni-rodiny-a-pracovni-kariery-7306.html#b7
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smk-sladeni-rodiny-a-pracovni-kariery-7306.html#b7
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3.3. Rada Evropy 

 

Rada Evropy je regionální organizace sdružující v současné době 47 evropských 

zemí (tedy všechny evropské státy kromě Běloruska, Vatikánu a 6 sporných území), 

která vznikla roku 1949
14)

 za účelem zajištění, podpory a kontroly dodržování lidských 

práv a usnadnění spolupráce členských států ve všech oblastech společenského a 

ekonomického života. V rámci Rady Evropy bylo přijato několik pro oblast základních 

lidských a sociálních práv velmi významných úmluv, které níže představím podrobněji. 

Nejvýznamnějším počinem uskutečněným pod záštitou Rady Evropy je však zřízení 

speciálního judiciálního orgánu pro řešení stížností na porušování lidských práv, 

Evropského soudu pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku. Evropský soud pro lidská 

práva byl zřízen roku 1959
15)

 jako specializovaný soud příslušný výhradně k 

projednávání případů porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

(1950) a jejích Protokolů. Soud je příslušný k projednání jak mezistátních sporů, tak 

individuálních stížností ze strany jednotlivců, kteří se cítí být poškozeni porušováním 

některého z práv garantovaných Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod, 

podmínkou je však vždy vyčerpání všech vnitrostátních opravných prostředků 

poskytovaných v daném státě (v ČR např. včetně ústavní stížnosti) a podání stížnosti do 

šesti měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí. Přijetím dodatkového protokolu č. 

11 došlo k významnému posílení postavení samotného Soudu. Od této chvíle má každý 

možnost obrátit se se svou stížností přímo na Soud, když došlo ke zrušení Komise 

fungující do té doby jako určitý filtr, rozhodující, který spor bude postoupen Soudu. 

Současně došlo ke změně původně fakultativní jurisdikce na obligatorní, kdy napříště 

smluvní státy EÚLP nemají možnost rozhodnout o vyloučení příslušnosti ESLP.  

 

  

14) Zakládajících členů bylo 10 (Francie, Itálie, BENELUX, Dánsko, Norsko, Švédsko, Velká Británie, 

Irsko). 

15) Původně existovala vedle Soudu ještě Evropská komise pro lidská práva, která projednávala 

příslušnost stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a případně se pokusila o smírné řešení 

sporu. Soud pak projednával ty případy, které mu předložila Komise nebo některý ze smluvních států. Ke 

změně došlo Protokolem č. 11 k Úmluvě, který zrušil Komisi, od 1. listopadu 1998 tak funguje jen jediný 

orgán - stálý Soud. 
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Role ESLP v oblasti zachování rovnosti a zákazu diskriminace je velmi významná. 

Svými rozhodnutími ESLP dotvořil do dnešního dne výklad mnohých základních pojmů 

a díky své váženosti a právnímu postavení v mezinárodním právním prostředí tak 

pomohl ke sjednocení výkladu a aplikace zásad rovnosti a zákazu diskriminace a jejich 

jednotlivých komponent i ve vnitrostátních právních řádech. Z oblasti diskriminace na 

základě pohlaví se ESLP věnuje např. rovnosti mužů a žen v přístupu ke vzdělání a 

k zaměstnání (Sahin), v systémech sociálního zabezpečení (Van Raalte, Zeman) nebo 

v oblasti rodičovství (Petrovic). Jednotlivým aspektům rovnosti a zákazu diskriminace 

v souvislosti s konkrétními rozsudky se budu podrobněji věnovat v druhé části této 

práce. 

 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod („Evropská úmluva“) 

byla přijata na půdě Rady Evropy dne 4.11.1950, v platnost vstoupila 3.9.1953.
16)

 

Evropská úmluva představuje nejdůležitější lidskoprávní úmluvu sjednanou v rámci 

Rady Evropy, která se stala základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských 

práv v Evropě a díky institucionálnímu zajištění plnění závazků z ní vyplývajících 

prostřednictvím specializovaného orgánu, Evropského soudu pro lidská práva, vytváří 

systém s nejlepší garancí dodržování základních lidských práv. Úmluva je tvořena 59 

články, rozdělenými do tří hlav. První hlava vyjmenovává jednotlivá práva a svobody, 

které se smluvní státy zavazují zajistit a dodržovat. Jedná se především o práva tzv. 

první a druhé generace, tj. občanská a politická práva – právo na život, zákaz mučení, 

právo na svobodu a osobní bezpečnost, právo na spravedlivé řízení, atd. Práva sociální 

zmiňují pouze dva články, a to čl. 4 obsahující zákaz nucených prací a čl. 11 stanovící 

svobodu odborového sdružování. Pro téma této práce je podstatný zejména čl. 14 

zajišťující zákaz diskriminace při užívání práv a svobod stanovených Úmluvou
17)

. 

Výraz použitý v tomto článku, tj. „musí být zajištěno“ znamená, že státy mají povinnost 

aktivně zabraňovat nedovolenému jednání popsanému v čl. 14.  

 

16) Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou 

Úmluvy (úmluva byla ratifikována 18. března 1992) 

17) „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na 

jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení, 

národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“ 



31 
 

Aby mohlo být posuzované chování dle znění čl. 14 EÚLP považováno za 

diskriminační, je třeba, aby s jednou osobou bylo z vyjmenovaných diskriminačních 

důvodů zacházeno jinak než s jinou osobou ve srovnatelné situaci. V původním znění 

čl. 14 (do přijetí protokolu č. 12 – viz výklad níže) byla přitom aplikace zásady zákazu 

diskriminace omezená tím, že k nerovnému zacházení muselo docházet při užívání práv 

a svobod přiznaných Úmluvou. Diskriminace tedy nebyla zakázána všeobecně, ale 

porušení čl. 14 bylo vázáno na některý z 12 článků EÚLP upravujících jednotlivá 

základní práva a svobody. Pokud jde o jednotlivé diskriminační důvody, spočívá 

význam EÚLP v tom, že tyto stanoví v podstatě demonstrativně, když zakazuje 

diskriminaci z „jakéhokoliv důvodu“ a následně vyjmenovává jednotlivé 

nejvýznamnější důvody. Tento způsob úpravy tak umožňuje pružné přizpůsobování 

judikatury ESLP měnícím se společenským podmínkám. V případě, kdy se objeví zcela 

nový, do té doby nevýznamný diskriminační důvod, není proto nutné složitě upravovat 

samotné znění EÚLP. Druhá hlava Úmluvy upravuje zřízení Evropského soudu pro 

lidská práva a třetí tvoří závěrečná ustanovení. Rozsah procesní úpravy, který v EÚLP 

představuje 33 z celkového počtu 59 článků, ukazuje význam a vážnost snah o skutečné 

praktické zajištění dodržování v EÚLP deklarovaných základních práv a svobod. 

 

Protokol č. 12 k Evropské úmluvě (přijatý 26.2.2000) spolu s řadou dalších 

protokolů doplňují a mění text Evropské úmluvy zejména přidáním dalších práv, která 

v původním znění Úmluvy nebyla garantována. Protokol č. 12 upravuje původní znění 

čl. 14 obsahující zákaz diskriminace, který se týkal pouze diskriminace při výkonu práv 

a svobod obsažených v některém z článků Evropské úmluvy a ochrana před 

diskriminací tak byla velmi omezená. Protokolem č. 12 byl čl. 14 upraven a nyní 

zaručuje všeobecný zákaz diskriminace
18)

. Posílení ochrany lidských práv tímto 

dodatkem však snižuje fakt, že mnoho států Protokol č. 12 kvůli obavám z důsledků 

jeho aplikace dosud neratifikovalo. 

 

 

 

 

18) „Užívání každého práva přiznaného zákonem musí být zajištěno bez jakékoli diskriminace z důvodu 

pohlaví, rasy, barvy pleti,…. .“ 
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Evropská sociální charta byla přijata dne 12.10.1961 v Turíně jakožto první 

dokument v Evropě zakotvující výhradně sociální práva. Již v preambuli Charty je 

vyjádřena zásada zákazu diskriminace při užívání sociálních práv, samotná Charta se 

člení do pěti částí. V části I. jsou vyjmenovány všechny práva a principy, které se 

členské státy zavázaly dodržovat (se specifiky uvedenými dále) k dosažení hlavního cíle 

Rady Evropy, tj. zachování a naplňování základních lidských práv, v části II. jsou 

všechna tato práva rozvedena. Jedná se o základní hospodářská a sociální práva, tj. 

právo na práci, na spravedlivé pracovní podmínky, sociální zabezpečení atd. V části III. 

je stanoveno, k čemu se členské státy zavazují, specifikum Evropské sociální charty 

přitom spočívá v tom, že státy nemusí být vázány všemi právy a principy, které Charta 

uvádí, ale jen těmi, které si v rámci stanovených podmínek zvolí. V souladu s čl. 20 se 

tedy státy zavazují „b) považovat se za vázanou nejméně pěti z následujících článků 

Části II této Charty: články 1, 5, 6, 12, 13, 16 a 19, c) kromě těchto článků vybraných v 

souladu s předchozím pododstavcem se bude považovat vázána takovým počtem článků 

nebo číslovaných odstavců Části II Charty podle svého výběru, za předpokladu, že 

celkový počet článků nebo číslovaných odstavců, kterými bude vázána, nebude menší 

než 10 článků nebo 45 číslovaných odstavců.“ V části IV. a V. jsou upraveny zejména 

administrativní otázky aplikace Charty, např. povinnost smluvních stran „podávat ve 

dvouletých intervalech Generálnímu tajemníkovi Rady Evropy zprávy o provádění těch 

ustanovení části II Charty, která přijaly“. Roku 1988 byl katalog 19 sociálních práv 

rozšířen jedním z dodatkových protokolů doplňujících Chartu, o 4 další práva, z nichž 

pro téma této práce je významné hlavně právo na rovné příležitosti a na rovné zacházení 

v záležitostech zaměstnání a povolání bez diskriminace na základě pohlaví, přičemž 

smluvní státy si opět mohli zvolit, kolika novými právy budou vázány.
19)

  

 

Revidovaná Evropská sociální charta byla přijata v roce 1996 ve snaze reagovat 

na sociální změny, k nimž došlo za 35 let od přijetí ESCH, upravila 8 nových práv, 

počet článků, kterými státy musí být vázány a hlavně posílila princip rovného zacházení 

mužů a žen a zákaz diskriminace. Revidovaná ESCH však dodnes není ratifikována 

všemi členskými státy (mj. ČR). 

 

19) Česká republika se zavázala k zajištění všech čtyř nových práv. 
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4. Právní úprava v dokumentech Evropské unie 

 

Evropské právo, resp. právo evropské unie je zvláštním typem práva, který se 

v lecčems podobá, ale na druhou stranu také odlišuje jak od vnitrostátních právních 

řádů, tak od mezinárodního (mezistátního) práva. Jeho význam stále vzrůstá a okruh 

jeho působnosti se neustále rozšiřuje v přímé úměrnosti s tím, jak se k Evropské unii 

přidávají další státy a jak se prostřednictvím změn v uspořádání organizace původně 

mezinárodní typ práva postupně mění a vlivem stále silnějších federativních prvků se 

začíná přibližovat svou povahou vnitrostátním právním řádům. Zásadní změnu v tomto 

ohledu přinesla Maastrichtská smlouva z roku 1993, kterou byla založena Evropská 

unie vedle původních Evropských společenství, a následně v nedávné době ratifikovaná 

Lisabonská smlouva, která zcela změnila původní organizaci, když došlo ke zrušení 

Evropských společenství a nadále tak již plní všechny úlohy výhradně Evropská unie.
1) 

 

4.1. Druhy pramenů a právní zásady 

 

Úprava v právních pramenech EU tvoří velmi významnou součást právní úpravy 

v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace a to jak obecně, tak z hlediska této 

práce podstatného diskriminačního důvodu, pohlaví. Rovné zacházení s muži a ženami 

a zákaz diskriminace z důvodu pohlaví je jedním z hlavních cílů veškeré činnosti EU
2)

, 

a prostupuje v různých podobách úpravy v podstatě všemi hierarchicky uspořádanými 

úrovněmi právních předpisů. Současně je problematika rovnosti mužů a žen a 

diskriminace z důvodu pohlaví častým předmětem sporů řešených ESD. Zejména 

v posledním desetiletí v důsledku společenských změn v postavení žen a mužů 

představují spory v této oblasti velkou část celkového počtu případů projednávaných 

ESD. 

 

1) Podrobně k historii, vývoji a uspořádání EU -Tichý, Arnold, Zemánek atd. Evropské právo, 4.vyd. 

Praha: C.H.Beck, 2011 

2) Původně byl upraven v čl. 2 Smlouvy o ES, Smlouvou o fungování EU (Lisabonská smlouva) byl však 

tento zrušen a nahrazen čl. 8 SFEU. 
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Do doby, kdy nabyla účinnosti Lisabonská smlouva, se v rámci Evropských 

společenství rozlišovaly dva typy práva – komunitární právo tvořené právními normami 

přijatými v rámci původních tří Evropských společenství (ES, ESUO, EURATOM), a 

unijní právo představované prameny práva EU jako samostatné organizace hybridní, 

nadstátní povahy, založené Maastrichtskou smlouvou, které nebylo bezprostředně 

závazné v členských státech. Lisabonská smlouva však, jak už bylo výše řečeno, toto 

dělení zrušila, když nadále existuje pouze Evropská unie, a spolu s tím byl odstraněn 

také dualismus práva komunitárního a unijního. Nyní už tedy mluvíme pouze o právu 

unijním, právu Evropské unie nebo také evropském právu v užším smyslu. 

 

Prameny práva EU jsou hierarchicky uspořádány do dvou základních stupňů – 

práva primárního a práva sekundárního. Primární právo tvoří jednak zakládací smlouvy 

jednotlivých postupně vznikajících organizací (ESUO, EHS, EURATOM, ES, EU), 

dále jejich změny a doplnění, smlouvy o přistoupení nových členských zemí a také 

smlouvy mezi EU a dalšími státy. Sekundární právo potom představují od pramenů 

primárního práva odvozené akty, přijaté orgány EU v rámci jejich normotvorné 

činnosti. Prameny sekundárního práva dále dělíme na nařízení s všeobecnou působností, 

přímým účinkem a bezprostřední závazností pro všechny i vnitrostátní subjekty, dále 

směrnici, která je závazná pouze co do výsledku, který stanoví, způsob úpravy však 

ponechává v režii jednotlivých členských států, rozhodnutí, které se liší od nařízení 

pouze tím, že postrádá všeobecnou platnost a v neposlední řadě nezávazná doporučení a 

stanoviska. Pro úpravu zásady rovnosti a zákazu diskriminace jsou přitom stěžejní 

zejména směrnice. 

 

Z hlediska uplatnění evropského práva v praxi hrají hlavní roli právní zásady 

judikované ESD, které zajišťují, že evropské právo nezůstává pouhou proklamací, ale 

má vliv na každodenní život obyvatel členských zemí a je aplikováno na konkrétní 

případy. Jedná se o zásadu aplikační přednosti práva EU před vnitrostátními právními 

řády členských zemí (rozsudek Costa v. Enel) a zásadu bezprostředního účinku práva 

EU i ve vztahu k vnitrostátním subjektům (rozsudek Van Gend en Loos a Francovich) 

Obě zásady jsou však limitovány zásadami subsidiarity a proporcionality upravenými 

v čl. 5 Smlouvy o EU, jejichž účelem je zabránit nadměrné evropské regulaci. 
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4.2. Jednotlivé dokumenty 

 

4.2.1. Primární právo 

Významným milníkem ve vývoji právní úpravy zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace z důvodu pohlaví v rámci EU se stala Amsterodamská smlouva 

z roku 1997, která prostřednictvím nového znění čl. 2 Smlouvy o ES zařadila princip 

rovnoprávnosti pohlaví mezi hlavní cíle EU. Do té doby byla úprava pouze dílčí, 

obsažená v jednotlivých institutech. Amsterodamská smlouva také stanovila v této 

oblasti členským státům aktivní povinnosti k dosažení rovnosti mužů a žen, a to jednak 

obecně v čl. 3 odst. 2 a jednak v konkrétních aspektech zásady rovnosti v čl. 118 a 119.  

Čl. 118 stanovil povinnosti členských států a EU na poli rovných příležitostí mužů a žen 

na trhu práce a rovného zacházení na pracovišti, čl. 119 se potom zaměřil na stejnou 

odměnu mužů a žen za práci stejné hodnoty. Velmi významným přínosem byla zcela 

nová úprava tzv. afirmativních neboli pozitivních opatření v čl. 119 odst. 4, jejichž 

cílem je po přechodnou dobu zvýhodnit v určitém odvětví méně zastoupené pohlaví, 

nejčastěji ženy, tak, aby bylo v co nejširší míře předcházeno nerovnoprávnosti mužů a 

žen. 

 

V průběhu jednání o přijetí další smlouvy měnící zakládací smlouvy v Nice byl 

přijat další důležitý dokument, Charta základních práv EU, který poprvé mezi tato 

práva vedle politických zahrnul také práva sociální. Pro téma této práce je stěžejní III. 

část s názvem „Rovnost“, a to zejména čl. 21 zakazující diskriminaci z různých 

demonstrativně vypočtených důvodů včetně pohlaví a čl. 23 
3)

 upravující konkrétně 

rovnost mužů a žen, který stejně jako Maastrichtská smlouva umožňuje využití 

přechodných pozitivních opatření k vyrovnání postavení mužů a žen. Až do přijetí 

Lisabonské smlouvy neměla Charta základních práv EU právní význam, dne 1.12.2009 

se však přejmenovaná na Listinu základních práv EU jako část Lisabonské smlouvy 

stala součástí primárního práva. 

 

3) Čl. 23: „Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a odměny 

za práci. Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve 

prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.“ 
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Významným dokumentem, který je na tomto místě třeba zmínit, přestože se nestal 

platným, je Smlouva o Ústavě pro Evropu, přijatá v červnu 2004. Úprava zásady 

rovnosti obecně i rovnosti mužů a žen je zde stejná jako v Chartě základních práv EU, 

jak je uvedeno výše a to včetně povolení pozitivních opatření. Silně federalizační 

povaha Smlouvy snažící se o zesílení integrace však nebyla v mnoha členských státech 

přijímána pozitivně a proto po ztroskotání schvalovacího procesu ve Francii a v 

Nizozemsku od ní bylo upuštěno a nikdy tak nevstoupila v platnost. Text Ústavy pro 

Evropu se však po vynětí sporných článků stal součástí později přijaté Lisabonské 

smlouvy. 

 

Zatím poslední a nejvýznamnější smlouvou pozměňující zakládací smlouvy se 

stala Lisabonská smlouva přijatá v prosinci 2007, která po poměrně zdlouhavém 

ratifikačním procesu, jehož ztížení zapříčinily především obstrukce v České republice, 

vstoupila v platnost dne 1.12.2009. Jak bylo již výše řečeno, přinesla Lisabonská 

smlouva zásadní změny v systému, organizaci a právních základech EU. Především 

došlo k zániku dualismu Evropských společenství a Evropské unie, nadále existuje 

pouze Evropská unie jako nadstátní útvar, hybridní organizace s mezinárodním 

základem a současně vlastní institucionální organizací fungující nezávisle na členských 

státech, jíž tyto státy propůjčily právní subjektivitu odlišnou od jejich vlastní. Základ 

EU tak nyní tvoří dvě smlouvy rovnocenné právní síly – Smlouva o EU a Smlouva o 

fungování EU (původně smlouva o ES), jejichž články byly upraveny a kompletně 

přečíslovány
4)

.  V oblasti rovnosti pohlaví obsahují obě dvě smlouvy mnoho ustanovení, 

jednak obecných a pak také zvláštních, upravujících konkrétní práva nebo postupy 

k dosažení stavu rovnosti mužů a žen. Hned na začátku Smlouvy o EU, přímo v její 

preambuli je mezi dalšími základními přirozenými hodnotami, z nichž celé společenství 

vychází, uvedena také rovnost. Článek 2 tuto zásada dále rozvádí a konkretizuje přímo 

na rovnost mužů a žen. Článek 3 potom ukládá společenství usilovat o dodržování jeho 

základních zásad a naplňování cílů a ve druhém odstavci konkrétněji, bojovat proti 

sociálnímu vyloučení a diskriminaci a podporovat mj. rovnost mezi muži a ženami.
5)

 

 

4) Úplné znění obou smluv včetně srovnávacích tabulek v Úředním věstníku EU 2008/C 115/01 

5) Viz. Článek The Impact of the Lisbon Treaty on Gender Equality od Evelyn Ellis v European Gender 

Equality Law Review No. 1/2010 



37 
 

Podobně Smlouva o fungování EU v čl. 8 zavazuje EU podporovat rovnost mezi muži a 

ženami při všech činnostech a v čl. 10 bojovat proti diskriminaci mj. z důvodu pohlaví. 

Z konkrétních speciálních ustanovení vztahujících se výslovně k oblasti rovnosti a 

zákazu diskriminace je třeba dále zmínit čl. 19 SFEU a čl. 157 ve spojení s čl. 294 

SFEU, které upravují aktivity orgánů EU - Evropského parlamentu a Rady. Podle čl. 19 

upravujícího obecný zákaz diskriminace rozhoduje Rada jednomyslně zvláštním 

legislativním postupem po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. Došlo tak 

k posílení postavení Evropského parlamentu, který měl podle dřívější úpravy pouze 

konzultativní pravomoci. Pro rovnost pohlaví dále platí speciální právní úprava 

obsažená v čl. 157, podle jehož znění Evropský parlament a Rada přijímají opatření 

k zajištění rovných příležitostí a rovného zacházení tzv. řádným legislativním 

postupem.
6)

 Nejdůležitější přínos pro oblast, která je tématem této práce, však 

představuje ustanovení čl. 6 Smlouvy o EU, který odkazuje na znění Charty (Listiny) 

základních práv EU přijaté v rámci příprav Niceské smlouvy, do této chvíle právně 

nezávazné, která se ale nyní stala v rámci přijetí Lisabonské smlouvy součástí 

primárního práva. K Chartě základních práv a její úpravě rovnosti odkazuji na výklad 

provedený výše. „Závěrem lze shrnout, že okamžité praktické změny na poli 

diskriminace z důvodu pohlaví, vyplývající z Lisabonské smlouvy nejsou nijak 

rozsáhlé, významné však je, že byla otevřena cesta pro budoucí rozvoj prostřednictvím 

různých právních nástrojů.“ 
7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Blíže k činnostem Evropského parlamentu a Rady a k jednotlivým pojmům jako řádný či zvláštní 

legislativní postup - Tichý, Arnold, Zemánek atd. Evropské právo, 4.vyd. Praha: C.H.Beck, 2011 

7) Viz. článek The Impact of the Lisbon Treaty on Gender Equality od Evelyn Ellis v European Gender 

Equality Law Review No. 1/2010 



38 
 

4.2.2. Sekundární právo 

Jednotlivé druhy pramenů sekundárního práva byly vyjmenovány a stručně 

vysvětleny již výše a rovněž bylo tamtéž řečeno, že hlavní roli v sekundární úpravě 

zásady rovnosti pohlaví a zákazu diskriminace hrají směrnice. Směrnice fungují jako 

nástroj harmonizace - sbližování právních řádů jednotlivých členských států, jejich 

obsah není přímo závazný, jako je tomu u nařízení. Závazný je pro členské státy pouze 

cíl, jehož dosažení směrnice stanoví, formu, kterou bude proveden, však EU nechává na 

volbě konkrétní země. V případě však, že některý ze států implementaci neprovede buď 

vůbec anebo jsou jeho opatření nedostatečná, získá i směrnice přímý účinek, i když 

pouze vertikální, tj. mezi státem a vnitrostátními subjekty nikoliv mezi vnitrostátními 

subjekty navzájem.
8) 

 

 

Jednotlivé směrnice upravují vždy konkrétní aspekt rovnosti pohlaví, jak 

odpovídá rozdělení druhé části této práce. Nejprve tak vstoupila v platnost směrnice o 

stejné odměně za práci stejné hodnoty č.75/117 EEC, dále směrnice zakazující 

diskriminaci při přijímání do zaměstnání, k odborné přípravě, při pracovním postupu a 

v oblasti pracovních podmínek č. 76/207 EEC a v dalším stupni se přidala oblast 

sociálního zabezpečení ve směrnici č. 79/7 EEC a č. 86/378 EEC. Ve snaze dosáhnout 

komplexní úpravy roztříštěné do té doby do několika směrnic a doplnit úpravu o nové 

moderní instituty, byla v roce 2006 přijata nová směrnice, která do sebe zahrnula úpravu 

obsaženou ve shora uvedených čtyřech samostatných směrnicích a tyto tak od 15.8.2009 

plně nahradila. Implicitní vztah k rovnosti pohlaví najdeme rovněž u směrnic 

upravujících práci na částečný úvazek, protože fakticky představují většinu takto 

zaměstnaných ženy. Z procesního hlediska důležitý přínos pro antidiskriminační praxi 

přinesla směrnice o obrácení důkazního břemene, díky níž diskriminovaní pracovníci 

nadále nenesou v soudním řízení k uplatnění svých práv důkazní břemeno, naopak 

zaměstnavatel musí prokázat, že rozdílné zacházení nebylo diskriminační.
9)  

 

 

 

8) K přímému účinku směrnic viz rozsudek ESD Francovich x Itálie z r. 1991 

9) Blíže k obrácenému důkaznímu břemeni - Bělina a kolektiv - Pracovní právo, 3. vydání, C.H.Beck, 

2007,  str. 168 
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Jak vyplývá z předchozího výkladu, bylo několik směrnic upravujících jednotlivé 

aspekty práva na rovné zacházení bez diskriminace sloučeno do jedné, která obsahuje 

komplexní úpravu, což umožnilo mj. větší přehlednost úpravy genderového 

antidiskriminačního práva. Základním tématem, z něhož celé genderové 

antidiskriminační právo vychází, je stejné odměňování mužů a žen za stejnou práci, 

resp. za práci stejné hodnoty, tj. rovnocennou. Práce tedy nemusí být totožná, vyžaduje 

se, aby byla stejně náročná, produkovala srovnatelné hodnoty. Stejně tak pod pojem 

odměna neřadíme pouze základní mzdu nebo plat, ale také jakékoliv jiné plnění 

poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s pracovním poměrem a to 

včetně naturálních plnění.
10)

 Členské státy jsou v souladu se směrnicí povinny 

podniknout veškerá možná opatření k odstranění a zamezení další diskriminace 

v odměňování z důvodu pohlaví a současně zajistit zaměstnancům možnost soudního 

vymáhání zákonných práv v případě jejich porušení. Vedle speciální úpravy rovnosti 

v odměňování upravuje směrnice celou genezi pracovněprávního vztahu, od odborné 

přípravy na povolání, přes vznik pracovního poměru, dále pracovní podmínky, až po 

zánik pracovněprávního vztahu. Ve všech fázích jsou zaměstnavatelé povinni zacházet 

se zaměstnanci stejně bez ohledu na jejich pohlaví. Zakazuje se jak přímá, tak nepřímá 

diskriminace. Výjimky jsou povoleny pouze, pokud je pohlaví zaměstnance nezbytným 

předpokladem pro výkon dané činnosti (např. mužskou roli hraje herec-muž) a to 

výslovně pod podmínkou, že daný požadavek je přiměřený a cíl oprávněný, nebo 

v rámci ochrany žen – matek v těhotenství a mateřství. Připouštějí se rovněž tzv. 

pozitivní opatření za účelem odstranění existujících nerovností v příležitostech mužů a 

žen. Sjednocující směrnice č. 2006/54 EC navíc v souladu s judikaturou ESD stanovila, 

že ochrana se vztahuje rovněž na diskriminaci plynoucí ze změny pohlaví osoby
11)

, dále 

že přímou diskriminací založenou na pohlaví je také nepříznivé zacházení se ženou 

z důvodu jejího těhotenství či mateřství a navíc upravila obtěžování a sexuální 

obtěžování jako jeden z důvodů diskriminace na základě pohlaví. Přestože 

antidiskriminační úprava je velmi široká a stanoví státům závazné povinnosti, v reálné 

situaci bohužel stále přetrvávají rozdíly v pracovním postavení a odměňování mužů a 

žen, které jsou jen pomalu překonávány. 

 

10) Havelková, Barbara. Rovnost v odměňování žen a mužů. Auditorium, 2007 

11) např. C – 423/04 S.M.Richards x Secretary and Pensions of State for Work; C-13/94 Cornwall  
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5. Právní úprava a faktická situace v ČR 

 

Právní úprava rovnosti a zákazu diskriminace z různých důvodů včetně pohlaví se 

na českém území začala objevovat začátkem devadesátých let 20. století spolu 

s rozvojem demokratického právního prostředí po pádu komunismu. Právní úprava 

navázala na období první republiky, kdy představovaly Čechy jedno 

z nejpokrokovějších území v oblasti sociálních práv včetně zlepšování postavení žen.
1)

 

Skutečně výrazný pokrok v této oblasti však nastal až na přelomu století, kdy se Česká 

republika začala připravovat na přistoupení k Evropské unii, což zahrnovalo 

harmonizaci právních předpisů ze všech odvětví, v důsledku čehož bylo pracovní právo 

výrazně ovlivněno implementací mnoha směrnic upravujících toto právní odvětví. 

 

Co se týká pramenů upravujících rovnost žen a mužů a zákaz diskriminace 

z důvodu pohlaví, jedná se jak o vnitrostátní předpisy, tak také o mezinárodní smlouvy, 

jejichž signatářem je Česká republika a z nichž některé byly uvedeny výše, a 

samozřejmě již zmíněné předpisy EU, ať bezprostředně závazná nařízení nebo 

směrnice, které vyžadují implementaci a přímý účinek nabývají pouze ve vymezených 

případech neexistujícího či nesprávného promítnutí do vnitrostátního práva. Česká 

úprava je zastoupena všemi úrovněmi práva, od nejvyššího stupně v podobě ústavního 

práva po zákonnou úpravu v podobě zákoníku práce a hlavně antidiskriminačního 

zákona. 

 

5.1. Ústava a LZPS 

 

V rámci ústavního pořádku je zásada rovnosti a zákazu diskriminace deklarována 

v obou základních ústavních zákonech tvořících Ústavu v širším smyslu slova, v Ústavě 

i Listině základních práv a svobod.
2)

 Ústava jako základní zákon státu ve své preambuli 

prohlašuje všechny občany České republiky za rovnoprávné a svobodné, LZPS potom 

upravuje tyto zásady podrobněji a pro širší okruh oprávněných než Ústava.  

 

1) Koldinská K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 147 n. 

2) Štangová V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, Aleš Čeněk s.r.o., 2010, s. 149 
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Znění LZPS vychází z mezinárodních dokumentů upravujících lidská práva a 

svobody, zejména přitom z Všeobecné deklarace lidských práv
3)

, práva a svobody 

v LZPS zaručené se vztahují na všechny lidi. Hned v čl. 1 stojí, že lidé jsou svobodní a 

rovní v důstojnosti i právech, v čl. 3 odst. 1 potom Listina vyjmenovává 

demonstrativním způsobem jednotlivé diskriminační důvody, když zaručuje základní 

práva a svobody bez rozdílu, bez ohledu na tyto charakteristiky osob, které by mohly 

být diskriminačním důvodem, na prvním místě přitom uvádí pohlaví. Právo na rovné 

zacházení díky svému zařazení do LZPS patří mezi základní lidská práva, která jsou 

nezadatelná, nezcizitelná, nezrušitelná a nepromlčitelná a jejich obsah je třeba zohlednit 

při každém výkladu a aplikaci zákonných norem. Dovolávat se práv obsažených 

v LZPS přímo v horizontálních vztazích soukromých subjektů však bohužel nelze, což 

se stalo hlavním důvodem pro přijetí zvláštní zákonné úpravy zákazu diskriminace.
4)

 

 

5.2. Pracovní právo 

 

Až do roku 2000 upravoval v oblasti pracovního práva zákaz diskriminace pouze 

zákon o zaměstnanosti, který měl však omezený rozsah pouze na úzkou oblast 

pracovněprávních vztahů a to jak vyplývá již z jeho názvu na oblast zaměstnanosti. Až 

do roku 2004, kdy vstoupil v platnost nový zákon o zaměstnanosti, byla však 

antidiskriminační ochrana v oblasti zaměstnanosti představována pouhou deklarací 

rovnosti v právu na zaměstnání.
5)

 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti přinesl 

v tomto směru výrazné zlepšení v podobě přidání speciálního antidiskriminačního § 4, 

který vedle zákazu diskriminace z vyjmenovaných důvodů zavedl definice základních 

pojmů jako je přímá a nepřímá diskriminace a použití opatření na podporu a dosažení 

rovného zacházení s muži a ženami. 

 

 

 

3) Dále také z obou Mezinárodních paktů (o občanských a politických právech, o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech) a z Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

4) Boučková, Havelková a kol., Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, str. 30  

5) Preambule zákona č. 1/1991 Sb, o zaměstnanosti „…občané mají právo na zaměstnání bez ohledu na 

rasu, barvu pleti, pohlaví….“ 



42 
 

Právní úpravu rovnosti a zákazu diskriminace v zákoníku práce lze rozdělit do 

dvou období, jednak je to úprava ve „starém“ zákoníku práce č. 65/1965 Sb. ve znění 

mnoha novel, a následně v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., který původní úpravu 

nahradil v plném rozsahu a do dnešního dne byl již také mnohokrát novelizován. Poprvé 

se antidiskriminační ustanovení do zákoníku práce dostala až v roce 2000, do té doby 

poskytoval určitou formu ochrany pouze čl. 3 odst. 1 LZPS (viz výklad výše).  

 

Změna přinesená novelou č. 155/2000 Sb. a následně č. 46/2004 Sb. byla 

zapříčiněna nutností sladit český právní řád s normami EU v rámci přípravy na 

přistoupení České republiky k EU, novely proto bývají nazývány také jako první a 

druhá harmonizační novela či euronovela. První euronovela implementovala do českého 

právního řádu 28 směrnic Rady ES, mezi nimiž byly již i první antidiskriminační 

směrnice a do zákoníku práce tak byla poprvé vložena ustanovení upravující zásadu 

rovnosti a zákaz diskriminace. Nový odstavec 3 vložený do § 1 upravil velmi široce 

zásadu rovného zacházení se zaměstnanci v průběhu celého procesu vzniku a trvání 

pracovněprávních vztahů až do jejich skončení
6)

 a jeho prostřednictvím tak byla do 

českého zákoníku práce promítnuta úprava obsažená ve dvou základních směrnicích č. 

76/207 EEC o rovném zacházení s muži a ženami, pokud jde o přístup k zaměstnání, 

odbornou přípravu, služební postup a pracovní podmínky a č. 75/117 EEC o 

uplatňování zásady stejného odměňování mužů a žen. Vedle zásady rovného zacházení 

zákoník práce v § 1 odst. 4 zavedl rovněž její opačné vyjádření, tj. zákaz diskriminace a 

to jak přímé tak nepřímé. Z hlediska tématu této práce je neméně významné také 

novelizované znění § 7 a to zejména jeho odst. 4 a 5, které upravily nároky zaměstnance 

majetkové i nemajetkové povahy v případě porušení zásady rovnosti zacházení a zákazu 

diskriminace zaměstnanců. Zaměstnanec měl nárok zejména na upuštění od tohoto 

diskriminujícího jednání, odstranění jeho následků a poskytnutí přiměřeného 

zadostiučinění, případně náhradu nemajetkové újmy v penězích. V řízení před soudem 

se již v této době prosadilo obrácení důkazního břemene (definováno výše), které 

výrazně zlepšilo procesní pozici postiženého zaměstnance.  

 

6) § 1 odst. 3 „Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde 

o jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité 

hodnoty, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.“ 
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Po roce 2000 byly v rámci EU přijaty další antidiskriminační směrnice, které bylo 

třeba ještě před vstupem do EU zakomponovat do české právní úpravy a proto byla 

přijata ještě druhá euronovela. Tato přinesla přesnější vymezení jednotlivých základních 

pojmů jako je přímá a nepřímá diskriminace, a zavedla novou informační povinnost 

zaměstnavatele směrem k zaměstnancům, pokud se týká opatření směřujících k zajištění 

rovného zacházení a zamezení diskriminace, což mělo všechno posloužit snadnějšímu a 

širšímu uplatňování rovného zacházení v praktickém životě. Významným přínosem 

bylo rovněž zavedení dočasných pozitivních opatření vyrovnávajících faktické nerovné 

postavení mužů a žen v některých společenských oblastech.
7)

 

 

Přes zdlouhavý proces přípravy, projednávání i samotného přijímání, byl nakonec 

23.5.2006 schválen nový zákoník práce č. 262/2006 Sb, který nabyl účinnosti dne 

1.1.2007. Jeho hlavním účelem bylo od základů přepracovat zastaralé pojetí pracovního 

práva, liberalizovat úpravu svázanou z velké míry kogentními ustanoveními, typickými 

jinak spíše pro veřejné právo a opět oživit a zdůraznit jeho přirozené propojení 

s občanským právem prostřednictvím společných soukromoprávních základů. Velkým 

nedostatkem nové úpravy, přestože byl zákoník práce nakonec schválen, byla 

skutečnost, že mnoho zákonů, které prováděly společně se zákoníkem práce novelizaci 

pracovního práva, nebyly kvůli obstrukcím v průběhu legislativního procesu vůbec 

schváleny, nebo byly přijaty až později. Docházelo potom k situacím, kdy nové zákony 

nenavazovaly na úpravu v zákoníku práce, tak jak bylo původně zamýšleno a některé 

oblasti zůstaly vůbec neupravené, ač zákoník práce odkazoval na úpravu ve zvláštních 

zákonech.
8)

 K této situaci došlo také ve vztahu k antidiskriminačnímu zákonu, na nějž 

zákoník práce odkazuje v § 17 a s ohledem na jehož plánované přijetí, upravil zákoník 

práce rovnost a zákaz diskriminace ve srovnání se „starým“ zákoníkem práce pouze 

rámcově, bez větších detailností.  

 

7) Zvýhodnění při přijímání zaměstnanců do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě a příležitosti 

dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v zaměstnání, aby bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení 

mužů a žen. Opatření však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance opačného pohlaví, jehož kvality 

jsou vyšší než kvality současně s ním přijímaných zaměstnanců do pracovněprávního vztahu. 

8) Štangová V. Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu, Aleš Čeněk s.r.o., 2010, s. 163 
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Výchozím ustanovením je § 13 zákoníku práce, který v odst. 2 písm. b) zařadil 

mezi základní zásady obecnou zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace 

zaměstnanců a v písm. c) potom speciálně totéž pro účely odměňování. Oblast 

odměňování je dále z hlediska antidiskriminace upravena odděleně od ostatních částí 

pracovněprávních vztahů ještě v § 110 zákoníku práce, kde v odstavci 1 stojí, že „za 

stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u 

zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody…“ a v dalších odstavcích jsou 

definovány jednotlivé pojmové znaky této zásady
9)

. Zákoník práce sice má zvláštní 

hlavu IV. Nazvanou „Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a 

povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů“, avšak jak bylo řečeno již výše, je 

úprava v ustanoveních této hlavy pouze rámcová a hlavní je odkaz na antidiskriminační 

zákon v § 17. V § 16 je pouze obecně upravena zásada rovného zacházení se 

zaměstnanci ve všech fázích pracovněprávního vztahu. Na rozdíl od 

antidiskriminačního zákona, neobsahuje zákoník práce výčet jednotlivých 

diskriminačních důvodů, ale zakazuje „jakoukoliv diskriminaci“. Současně je v § 16 

stanoveno, v jakých případech není rozdílné zacházení považováno za diskriminační, a 

povolena jsou rovněž dočasná pozitivní opatření. Rozdílné zacházení musí být v těchto 

případech odůvodněno podstatným a přiměřeným požadavkem nezbytným pro výkon 

práce, jehož účel musí být oprávněný a pozitivní opatření musí být přijato ve prospěch 

méně zastoupeného pohlaví v určitém odvětví s cílem postupného vyrovnání takového 

nerovného postavení prostřednictvím časově omezeného zvýhodnění. Konkrétní právní 

prostředky ochrany jsou však s odkazem na § 17 zákoníku práce upraveny ve zvláštním 

zákoně, kterým se po téměř dvouleté proluce, kdy předmětná úprava zcela chyběla, stal 

tzv. antidiskriminační zákon, účinný od 1.9.2009.
10)

 

 

 

 

 

 

9) např. § 110 odst. 2: „Stejnou prací nebo prací stejné hodnoty se rozumí práce stejné nebo srovnatelné 

složitosti, odpovědnosti a namáhavosti, která se koná ve stejných nebo srovnatelných pracovních 

podmínkách, při stejné nebo srovnatelné pracovní výkonnosti a výsledcích práce.“ 

10) Pod. Boučková, Havelková a kol., Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, str. 123 
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5.3. Antidiskriminační zákon 

 

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

před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační zákon) byl přijat 

po několikaletém procesu diskusí, příprav a opakovaného projednávání v legislativním 

procesu, dne 17.6.2009. Věcný záměr antidiskriminačního zákona schválila vláda ČR 

v září 2003, paragrafované znění pak o rok později, v prosinci 2004, diskuse o jeho 

potřebnosti a vhodnosti byly však vedeny již mnohem dříve, v podstatě od poloviny 

devadesátých let, kdy se Česká republika začala připravovat na přistoupení k Evropské 

unii. V souvislosti s tím bylo třeba přizpůsobit celý vnitrostátní právní řád právu EU 

tak, aby české právní předpisy odpovídaly cílům, zásadám a pravidlům stanoveným 

evropským právem. To samozřejmě znamenalo také nutnost implementovat do českého 

právního řádu směrnice EU, včetně těch antidiskriminačních. Úprava zákazu 

diskriminace z důvodu pohlaví obsažená v prvních směrnicích č. 76/207 a 75/117 sice 

již byla transponována do zákona o zaměstnanosti a roku 2000, tzv. první euronovelou 

také do zákoníku práce, s ohledem na stále se rozvíjející evropskou antidiskriminační 

legislativu, která postupně rozšiřuje jak diskriminační důvody, tak oblasti 

společenského života, v nichž se uplatňuje, i formy ochrany, avšak tato úprava přestala 

být dostačující a aby byl zachován soulad s evropským právem, bylo nutno přistoupit 

k rozsáhlejší novelizaci českých právních předpisů.  

 

Z několika zásadních důvodů se jako nejvhodnější způsob jevilo přijetí jednoho 

speciálního zákona, který by se výlučně zaměřoval na komplexní úpravu rovného 

zacházení a zákazu diskriminace ze všech myslitelných diskriminačních důvodů a ve 

všech oblastech společenského života, v nichž tradičně dochází k diskriminačnímu 

jednání. Prvním důvodem hovořícím pro nahrazení partikulární antidiskriminační 

úpravy v jednotlivých zákonech, jedním komplexním zákonem, byla skutečnost, že 

s ohledem na stále se rozšiřující působnost evropské antidiskriminační legislativy, 

nebylo již možné dosud používanou formou novelizace jednotlivých právních předpisů 

plně pokrýt všechny oblasti, v nichž je nyní v souladu s evropskými směrnicemi 

poskytována ochrana proti diskriminačnímu jednání. Šlo jednak o doplnění výčtu 

diskriminačních důvodů, kdy se k tradičnímu pohlaví a rase přidaly další důvody jako 
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věk, zdravotní postižení nebo sexuální orientace a pak také o rozšíření působnosti 

ochrany na oblasti, které byly dosud mimo oblast zájmu směrnic. Zákaz diskriminace se 

tak již neomezoval na přístup k zaměstnání a podmínky jeho výkonu, pokud jde o 

závislou činnost, ale zahrnoval také samostatnou výdělečnou činnost a později dokonce 

vybočil zcela z oblasti pracovního práva a posunul se přes oblast sociálního zabezpečení 

až k přístupu ke službám. S tím souvisí další důvody pro přijetí jednoho zákonu 

upravujícího danou problematiku komplexním způsobem. Všechny tyto oblasti jsou 

totiž v českém právu upraveny desítkami různých zákonů a tyto by tak musely být 

všechny novelizovány nejen při první implementaci, ale také následně při každé 

jednotlivé změně evropské úpravy, což by pochopitelně s sebou přineslo spoustu 

komplikací, zbytečné práce a navýšení nákladů. Navíc některé zákony pouze 

deklarovaly zákaz diskriminace, ale nijak nebo nedostatečně vymezovaly základní 

pojmy a nástroje ochrany, což neodpovídalo požadavkům EU na způsob zajištění 

ochrany před diskriminací a ČR tak čelila hrozbě uložení sankcí vyplývající z několika 

řízení pro porušení čl. 226 SES, která proti ní byla vedena. Bylo proto nutné uvést 

právní úpravu zásady zákazu diskriminace v českém právu do souladu s právem EU, 

přičemž vhodnějším i ekonomičtějším způsobem se s ohledem na shora uvedené 

důvody k tomuto jednoznačně jevilo přijetí speciálního zákona obsahujícího komplexní 

úpravu dané problematiky.
11)

 

 

Od chvíle, kdy vláda schválila věcný záměr AZ do schválení samotného textu, 

však uplynula ještě dlouhá doba šesti let, v průběhu níž bylo znění návrhu zákona 

změněno tak, aby bylo přijatelné pro všechny politické strany a bylo tak vůbec možno 

jej schválit. To však způsobilo, že schválená úprava je poměrně úzká a uvedené původní 

myšlenky opouští. První návrh zákona předložený Poslanecké sněmovně v lednu 2005 

byl ještě poměrně širší než ten následující, ačkoliv byl již značně upraven pro hladší 

průběh schvalovacího procesu. I přesto byl však první návrh nakonec zamítnut Senátem 

a vrácen Poslanecké sněmovně, která následně při hlasování nedosáhla nadpoloviční 

většiny všech hlasů nutné pro přehlasování Senátu a návrh tak nebyl schválen.  

 

 

11) Pod. Boučková, Havelková a kol., Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, str. 11 n. 
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Následně proto musela být vypracována nová verze, ještě užší než ta první. I ta však 

narazila na odpor a to tentokrát ze strany prezidenta ČR, který návrh odmítl podepsat a 

vrátil jej v souladu s čl. 62 písm. h) Ústavy ČR Parlamentu. Tentokrát však Parlament 

vrácený zákon dne 17.6.2009 schválil, ještě dne 29.6.2009 byl zákon publikován ve 

Sbírce zákonů a účinnosti nabyl prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení, tj. 1.9.2009. 

 

Antidiskriminační zákon tvoří devatenáct paragrafů rozdělených do sedmi částí, 

přičemž první část se dále člení na tři hlavy. Hlava první části první sestává z obecných 

ustanovení § 1- 9, hlava druhá v § 10-11 vymezuje právní prostředky ochrany před 

diskriminací a hlavu třetí tvoří jediný § 12 upravující přechodná ustanovení. Další části 

zákona vymezují změny jednotlivých souvisejících zákonů. V části druhé jde o zákon o 

veřejném ochránci práv, v části třetí o občanský soudní řád, v části čtvrté o zákon o 

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších 

organizacích a orgánech, v části páté o zákon o pojistné smlouvě a v části šesté o zákon 

o pojišťovnictví. Sedmá část představovaná § 19 už pouze stanoví účinnost zákona. 

V § 1 odst. 1 antidiskriminační zákon výslovně odkazuje na podstatu a důvod 

svého vzniku, když uvádí, že zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

v návaznosti na LZPS a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního řádu, blíže 

vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve vyjmenovaných oblastech 

pod písm. a) až j). Tím je vymezen předmět úpravy AZ, který je zde poměrně široký. 

Vedle oblasti práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, povolání, podnikání a jiné 

samostatné výdělečné činnosti, věcí pracovních, služebních poměrů a jiné závislé 

činnosti, včetně odměňování se zákon vztahuje také na členství a činnost v odborových 

organizacích a profesních komorách, na oblast sociálního zabezpečení a dokonce na 

přístup ke zdravotní péči, ke vzdělání a ke zboží a službám. Ustanovení odst. 1 doplňuje 

odst. 3, který deklaruje právo fyzické osoby na rovné zacházení a na to, aby nebyla 

diskriminována, a to ve vztazích, na které se vztahuje tento zákon. § 1 odst. 3 je tedy 

podle svého obsahu základní normativní částí antidiskriminačního zákona, vyjadřující 

podstatu a cíl celé antidiskriminační úpravy. Chráněna je pouze osoba fyzická, 

právnická osoba může být zasažena pouze nepřímo a k ochraně jí slouží jiné 

soukromoprávní prostředky. Dle judikatury NS se však ochrana nevztahuje pouze na 
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konkrétní fyzickou osobu, k níž v daném případě diskriminační jednání směřovalo, ale 

také na skupinu takovýchto osob, které byli poškozeny diskriminačním jednáním 

směřujícím vůči neurčitému počtu osob charakterizovaných diskriminačními znaky. 

Jedná se například o případ, kdy zaměstnavatel inzeruje nabídku zaměstnání pro 

prodavačku-ženu, poškozenou osobou, které přísluší prostředky ochrany dle AZ je 

potom kterýkoliv muž, kterému nebylo umožněno ucházet se o zaměstnání na základě 

tohoto inzerátu pouze z důvodu jeho pohlaví.
12)

 

V § 2 – 5 vymezuje AZ legální definice základních pojmů předmětné 

problematiky potřebné pro správnou aplikaci zákonných ustanovení na konkrétní 

případy v praxi. Tak se dle § 2 odst. 1 právem na rovné zacházení rozumí právo nebýt 

diskriminován z důvodů, které stanoví tento zákon. Diskriminační důvody jsou tedy 

vymezeny taxativně a to v § 2 odst. 3 a patří mezi ně všechny významné důvody 

upravené v primárním právu EU a v jednotlivých antidiskriminačních směrnicích, 

včetně toho, který je podstatný z hlediska tématu této práce, tedy pohlaví. V § 2 odst. 2 

jsou vyjmenovány různé formy diskriminace. Vedle diskriminace přímé a nepřímé se za 

diskriminaci považuje také obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn 

k diskriminaci a navádění k diskriminaci, přičemž všechny tyto pojmy jsou opět 

jednotlivě definovány v ustanovení § 4 AZ. Vymezení obecného pojmu diskriminace 

potom uzavírá § 2 odst. 5, podle něhož je diskriminací také jednání, kdy je s osobou 

zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu podle odst. 3. Diskriminovaná 

osoba tedy nemusí skutečně danou charakteristiku splňovat, postačí, pokud se 

diskriminující domnívá, že jí splňuje a z toho důvodu s ní zachází méně příznivě. 

Přímou diskriminaci definuje AZ zcela v souladu s antidiskriminačními směrnicemi v § 

2 odst. 3 jako takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 

příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve 

srovnatelné situaci z taxativně vyjmenovaných diskriminačních důvodů. Nejvíce 

problematické a současně zásadní pro identifikování přímé diskriminace je podmínka 

srovnatelné situace a určení komparátora, tj. osoby, s níž se osoba porovnává. Tyto dvě 

osoby musí mít srovnatelné vlastnosti a musí se nacházet v relevantně srovnatelné 

situaci, jinak nelze konstatovat, že došlo k diskriminaci. 

 

12) Pod. Boučková, Havelková a kol., Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, str. 126,127 
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V § 2 odst. 4 je rozšířen význam diskriminace z důvodu pohlaví podřazením 

těhotenství, mateřství, otcovství a pohlavní identifikace pod tento souhrnný důvod. 

Nepřímá diskriminace je v souladu s úpravou obsaženou ve směrnicích EU
13)

 

definována v § 3 odst. 1 AZ jako takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě 

zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených 

v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Ne každé jednání naplňující takto 

stanovené znaky však je v konečném důsledku za nepřímou diskriminaci považováno, 

antidiskriminační zákon totiž ve druhé větě stejného ustanovení povoluje takové 

nepřímo diskriminační ustanovení, kritérium nebo praxi, pokud je objektivně 

odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 

To musí být vždy citlivě posuzováno v každém jednotlivém případě.
14)

 V § 5 jsou 

vymezeny další pojmy používané v rámci antidiskriminační ochrany, jejichž obsah je 

třeba řádně definovat, aby nevznikaly potíže při aplikaci jednotlivých prostředků 

ochrany. Jedná se o pojem odměňování, povolání, sociální výhoda nebo zdravotní 

postižení. V odst. 3 je zaměstnavatelům uložena povinnost ve věcech práva na 

zaměstnání, přístupu k zaměstnání, přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné 

výdělečné činnosti, pracovní a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, zajišťovat 

rovné zacházení, čímž se dle odst. 2 rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou 

účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy 

požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům toho, kdo má povinnost rovné 

zacházení zajišťovat; za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování 

rovných příležitostí. Zaměstnavatelům je tak uložena povinnost aktivně zavádět 

opatření k předcházení diskriminace, která musí být skutečně účinná. Další vymezení 

těchto aktivit v zákoně obsaženo není, v praxi tak může jít o různé aktivity včetně 

opatření k zajišťování rovných příležitostí.
15)

 

 

 

13) čl. 2 odst. 2 směrnice č. 97/80 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví 

14) ESD se tímto zabýval v nespočtu případů, např. Bilka Kaufhaus, Schnorbus, Enderby, Hill a 

Stapleton… 

15) Vyvodit z ust. § 5 odst. 2 a 3 skutečné subjektivní povinnosti zaměstnavatele je však z důvodu vágní 

formulace znění zákona značně problematické – k tomu blíže Boučková, Havelková a kol., 

Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, str. 200 n. 
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V § 6 jsou upraveny přípustné formy rozdílného zacházení pro různé 

diskriminační důvody. Z hlediska tématu této práce je důležitý zejména odst. 3 

upravující jednak obecnou výjimku ze zákazu rozdílného zacházení, pokud je k tomu 

věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné 

požadavky jsou této povaze přiměřené a jednak za stejných podmínek povolenou 

výjimku ze zákazu rozdílného zacházení z důvodu pohlaví ve věcech přístupu nebo 

odborné přípravě k zaměstnání nebo povolání. Ve druhém případě podle rozhodovací 

praxe ESD mohou omezení přístupu k povolání jednoho pohlaví ospravedlnit buď 

povaha činnosti, nebo podmínky, za kterých je činnost vykonávána, určitá 

charakteristika však musí být vždy požadavkem pro výkon práce a to požadavkem 

podstatným a přiměřeným (viz. judikáty Sirdar, Johnston, Komise proti Francii). V odst. 

6 a 7 jsou upraveny výjimky, které mají také spojitost s pohlavím jako diskriminačním 

důvodem a slouží k ochraně soukromí a rodinného a soukromého života, v odst. 7 ještě 

specifikovaného na poskytování veřejně dostupných zboží a služeb. Na základě těchto 

ustanovení se tedy antidiskriminační zákoník nepoužije na oblast soukromí dokonce ani, 

pokud jsou zboží nebo služby nabízeny veřejně. Příkladem pro odst. 6 může být 

sdružování v dobrovolných zájmových organizacích a pro odst. 7 zřizování azylových 

domů pro osoby stejného pohlaví.  

Ustanovení § 7 doplňuje pozitivní vymezení diskriminace v přechozích 

paragrafech o negativní definici, když uvádí, co diskriminací není. V odst. 1 je upravena 

tzv. obecná výjimka ze zásady rovného zacházení. Diskriminací tak není rozdílné 

zacházení (tj. jak méně příznivé, tak výhodnější) z vyjmenovaných důvodů včetně 

pohlaví, pokud je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho 

dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Odst. 2 a 3 dále upravují jako výjimku ze zásady 

rovného zacházení tzv. pozitivní opatření, jejichž cílem je předejít nebo vyrovnat 

nevýhody vyplývající z příslušnosti osoby ke skupině osob vymezené některým z 

důvodů uvedených v § 2 odst. 3 a zajistit jí rovné zacházení a rovné příležitosti. Ve 

věcech přístupu k zaměstnání nebo povolání však platí omezení, když nesmí opatření 

podle odstavce 2 vést k upřednostnění osoby, jejíž kvality nejsou vyšší pro výkon 

zaměstnání nebo povolání, než mají ostatní současně posuzované osoby. Při přijímání 

do zaměstnání tedy může být osoba jednoho pohlaví zvýhodněna proti osobě opačného 

pohlaví pouze v případě, kdy je její kvalifikace minimálně na stejné úrovni. 



51 
 

Hlava II. sestává ze dvou paragrafů upravujících právní prostředky ochrany před 

diskriminací ve formě soudní ochrany a právní pomoci. V § 10 je upraveno právo 

poškozených osob pro případ, že s nimi bylo jednáno diskriminujícím způsobem, 

domáhat se nápravy u příslušného soudu. Poškozený má nárok jednak na to, aby bylo 

upuštěno od diskriminačního jednání, dále aby byly odstraněny následky 

diskriminačního zásahu a současně má právo na přiměřené zadostiučinění. Podle odst. 2 

téhož paragrafu má poškozený též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích, 

byla-li v důsledku diskriminace ve značné míře snížena jeho dobrá pověst nebo 

důstojnost nebo vážnost ve společnosti. Ustanovení § 10 AZ představuje lex specialis k 

§ 13 OZ, který se tak použije pouze na případy mimo působnost AZ. Podmínky jejich 

uplatnění jsou přitom totožné. S ohledem na skutečnost, že se jedná v podstatě o formu 

náhrady škody, vyžaduje se protiprávní jednání, které způsobilo újmu poškozené osobě 

a mezi jednáním a újmou je příčinná souvislost. Bez splnění těchto podmínek by 

nemohl být § 10 na konkrétní případ aplikován. V ust. § 11 je upravena druhá forma 

právních prostředků ochrany před diskriminací a to ve formě poskytování právní 

pomoci právnickými osobami zaměřujícími se na ochranu práv obětí diskriminace 

v podobě, která je jinak vyhrazena pouze advokátům podle zákona o advokacii.
 16)

  Tyto 

právnické osoby jsou také oprávněny podávat podněty správním úřadům vykonávajícím 

kontrolu nad dodržováním právních předpisů, k provedení kontroly nebo zahájení 

správního řízení. 

Přijetím antidiskriminačního zákona došlo ke změně mnoha doprovodných 

zákonů, mj. zákona o veřejném ochránci práv, kterému byla na základě § 13 AZ svěřeny 

pravomoci k prosazování práva na rovné zacházení. Činnosti, které na základě tohoto 

ustanovení může veřejný ochránce práv vykonávat, jsou však pouze informační a 

poradenské povahy. Směrnice požadují, aby v členských státech v oblasti diskriminace 

působily nezávislé organizace, které budou svou činností přispívat k rozvíjení zásady 

rovného zacházení.
17)

  

 

 

16) § 1 odst. 2 zákona o advokacii vyhrazuje soustavné poskytování právních služeb a za úplatu pouze 

advokátům, § 2 odst. 2 však umožňuje poskytovat právní služby (i za úplatu) i dalším osobám pověřeným 

zvláštními zákony, tj. i právnickým osobám dle § 11 AZ. 

17) čl. 13 směrnice č. 2000/43, čl. 12 směrnice č. 2004/113, čl. 20 směrnice č. 2006/54 
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Aby bylo jejich požadavku vyhověno, uvažovalo se zprvu o vytvoření zcela nové 

organizace, nakonec však bylo zvoleno řešení rozšíření pravomocí veřejného ochránce 

práv, původně zřízeného za účelem kontroly veřejné správy, který nyní prostřednictvím 

svých pravomocí zasahuje rovněž do soukromoprávních vztahů mezi fyzickými a 

právnickými osobami. Přes rozsáhlou kritiku této volby lze konstatovat, že účel vyhovět 

směrnicím úprava v § 13 AZ splnila. 

Posledním významným ustanovením antidiskriminačního zákona, který zde 

zmíním je § 14 AZ, kterým se mění občanský soudní řád. Konkrétně se jedná o § 133a 

o.s.ř., jehož prostřednictvím bylo do českého procesního práva zavedeno tzv. obrácené 

důkazní břemeno v případech, které se týkají diskriminace. Osoba, která před soudem 

uvede skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že došlo ze strany žalovaného k přímé či 

nepřímé diskriminaci tak od tohoto okamžiku nenese důkazní břemeno, to je naopak 

přeneseno na žalovaného, který musí prokázat, že žalované rozdílné zacházení nebylo 

diskriminační a že tak nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Přesun důkazního 

břemene představuje významný přínos pro usnadnění prosazování zásady rovného 

zacházení a uplatňování jednotlivých práv vyplývajících poškozeným osobám 

z antidiskriminační legislativy v praxi. 

 

5.4. Faktická situace v ČR  

 

Pokud bychom posuzovali pouze právní zakotvení zásady rovného zacházení a 

zákazu diskriminace žen, museli bychom konstatovat, že je v naší zemi zajištěno rovné 

postavení žen a mužů v pracovněprávních i jiných společenských vztazích. To bychom 

však museli vycházet z ideální modelové situace, kdy by na praxi měly vliv pouze 

zákony, ve skutečnosti je však situace ovlivněna ve velké míře společenským klimatem, 

názory a postoji. Jak vyplývá z předchozího výkladu zejména v této kapitole, zařadila se 

Česká republika po pádu komunismu a hlavně v souvislosti s přistoupením k Evropské 

unii mezi nejvyspělejší a nejdemokratičtější státy na světě. V oblasti 

antidiskriminačního práva má na této situaci hlavní zásluhu implementace směrnic EU 

do národního práva, které tuto oblast upravují poměrně precizně. Zakotvení rovného 

postavení mužů a žen v právu však představuje pouze formální zajištění rovnosti, 

k dosažení skutečné rovnoprávnosti žen a mužů ve všech oblastech společenského 
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života je nezbytná změna uvažování samotných občanů a to jak široké veřejnosti, tak 

zejména podnikatelů a firem, kteří mají významný ekonomický vliv. 

 

Přestože za dobu posledních deseti let došlo jak v české právní úpravě, tak ve 

faktickém postavení žen a zacházení s nimi v porovnání s muži k výraznému zlepšení, 

situace stále není ideální. Nezaměstnanost žen je stále vyšší než nezaměstnanost mužů 

(viz grafy 1 a 2 v příloze), což je v prvé řadě způsobeno tím, že ženy jsou stále 

z převážné většiny těmi, které pečují o děti a to je v očích zaměstnavatelů činí méně 

atraktivními pro zaměstnání. Mladá dívka, absolventka školy je riziková tím, že v blízké 

době bude pravděpodobně mít v úmyslu otěhotnět, tudíž odejde na rodičovskou 

dovolenou a zaměstnavatel si bude muset hledat nového zaměstnance. Žena ve středním 

věku, která už děti má, je zase pro zaměstnavatele méně atraktivní než muž v téže 

situaci, protože se předpokládá, že v např. v případě nemoci dětí, o ně bude pečovat 

ona. 

 

Dalším problémem je stále rozdílné odměňování mužů a žen pracujících na stejné 

pozici (viz grafy 3 a 4 v příloze). „Ženy v průměru vydělávají zhruba 80 % platu mužů, 

přičemž rozdíly v odměňování paradoxně rostou společně s dosaženým vzděláním. 

Největší rozdíly v platech jsou mezi vysokoškolsky vzdělanými ženami a muži. Nižší 

plat dostávají ženy na stejných pozicích a se stejným vzděláním jako muži. 

Ospravedlnění toho stavu poskytuje tradiční představa rodiny, ve které muž má 

fungovat jako živitel a oproti tomu žena se má starat o domácnost.“
18)

 S nižšími platy 

žen úzce souvisí také obtížnější přístup žen k vedoucím funkcím. „Ženy mají omezené 

možnosti kariérního postupu, vzdělávání a získávání další profesní kvalifikace, zvláště v 

případě, že mají děti. Jsou diskriminovány zejména v případech, kdy se ucházejí o 

zaměstnání, neboť přednost je dávána mužským kandidátům. Ženy ve vedoucích 

funkcích obtížněji dokazují svou způsobilost. Často musí vykazovat větší pracovní 

nasazení a je po nich požadována vyšší kvalifikace, než je běžné u mužů v podobné 

pozici.“
19)

  

 

 

18), 19) http://www.transgender.cz/cs-zurnal-press-postaveni_zen_na_trhu_prace-1185 

http://www.transgender.cz/cs-zurnal-press-postaveni_zen_na_trhu_prace-1185
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Mluvíme potom o tzv. skleněném stropu. „Jde o to, že vidíme možnost profesního 

růstu a povýšení, ale nemůžeme ho dosáhnout. Je to neviditelná bariéra, která odděluje 

něžné pohlaví od nejvyšší profesní pozice. Brání jim dostat se na vrchol třeba v politice 

a podnikání. Fenomén "skleněného stropu" je neviditelný, protože téměř v každém 

případě při potížích s postupem jsou použitá jiná vysvětlení. Nicméně je třeba 

poznamenat, že ženy se stejnou kvalifikací jako muži, zřídka postupují na vyšší 

stanoviska a mají menší plat.“
20)

 

 

Hlavním problémem, který ztěžuje a v některých případech znemožňuje ženám 

dosáhnout stejného postavení s muži je nedostatečná podpora žen-matek k tomu, aby se 

mohli znovu zařadit do pracovního procesu dříve než po třech letech rodičovské 

dovolené, jak je to v naší republice obvyklé. V prvé řadě je to způsobeno neumožněním 

ženám pracovat na částečný úvazek nebo pracovat zcela či částečně z domova tam, kde 

je to možné. S tím souvisí rovněž skutečnost, že chybí dostatek předškolních zařízení 

státního nebo soukromého charakteru, které by byly pro ženy dostupné a zřizování 

firemních školek je pouze výjimečné. Ženy se pak ocitají v situaci, kdy si v podstatě 

musí vybrat mezi rodinou nebo kariérou.  

 

Poslední větu předchozího odstavce zřetelně ilustrují debaty vedené na aktuálně 

diskutované téma prodloužení koncipientské praxe ze tří na pět let, proti čemuž se mj. 

ohrazují ženy-právničky z důvodu dalšího prodloužení reálné možnosti založit rodinu. 

Jak muži, kteří na panelové diskusi přednášeli své příspěvky, tak bohužel i ženy 

reagovali na tyto kritické hlasy prohlášením, že volba rodiny či kariéry závisí na 

osobních preferencích každé ženy a ona sama se musí rozmyslet, co je pro ni důležitější. 

Tyto názory z řad profese, která by měla být kolébkou demokratických, pokrokových a 

nediskriminačních tendencí bohužel pouze ilustrují rozpor právní úpravy a skutečného 

společenského přístupu v praxi nejen v oblasti antidiskriminačního práva. 

 

 

 

20) http://ochoczenu.cz/sklenn-strop.html 

http://ochoczenu.cz/sklenn-strop.html


55 
 

 

 

 

 

 

 

II. ČÁST – JEDNOTLIVÉ ASPEKTY  

ROVNÉHO POSTAVENÍ  

VE SVĚTLE JUDIKATURY (zejména) ESD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

6. ESD a další soudy 

 

Aby práva zaručená mezinárodními smlouvami, směrnicemi i vnitrostátními 

právními předpisy nezůstala pouhou proklamací, musí vždy nějaký soudní orgán 

zajišťovat jejich dodržování. Pro oblast antidiskriminační legislativy představují tyto 

instituce Evropský soudní dvůr zřízený v rámci Evropské unie k zajištění dodržování 

práv definovaných evropskou legislativou, Evropský soud pro lidská práva jako 

speciální orgán pro vymáhání práv deklarovaných EÚLP a také české soudy, zejména 

Nejvyšší soud a Ústavní soud. 

 

Nejrozsáhlejší a nejvíce směrodatná je pro antidiskriminační právo judikatura 

ESD. Jedná se o soudní orgán EU, jehož úkolem je zajištění správného výkladu a 

aplikace primárního i sekundárního práva EU. Rozhodnutí ESD nemají sice charakter 

pramene práva, ale existující právo v podstatě dotváří a jsou často reflektována 

v předpisech sekundárního práva EU.
1)

 Mluvíme o tzv. soudcovském právu, které je 

ponejvíce vytvářeno v rámci rozhodování o tzv. předběžných otázkách podle čl. 267 

SFEU, které vznáší vnitrostátní soudy jednotlivých členských zemí v případě, že 

rozhodují o některém z práv zaručených právními normami EU a mají pochybnosti o 

jeho správné aplikaci.
2)

 Z toho důvodu, že v právu ES byla z počátku podrobněji 

upravena pouze zásada rovného zacházení s muži a ženami a rovného odměňování mezi 

nimi, stala se tato úprava východiskem také pro rozhodování ESD, které se zpočátku 

týkalo hlavně tohoto problému. S rozvojem evropské antidiskriminační právní úpravy se 

přirozeně rozšířil také okruh záležitostí představujících předmět řízení před ESD a ten 

takto přispěl k definování a následně sjednocení aplikace mnoha základních pojmů 

antidiskriminačního práva jako je např. samotný pojem diskriminace z důvodu pohlaví, 

diskriminace přímé či nepřímé. 

 

 

1) srov. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce, Analýza judikatury Evropské unie a českých 

soudů, Kolektiv autorů, vytvořeno v rámci projektu „Prolomit to půjde“, realizovaného ICOS Český 

Krumlov, o.s., s. 9 

2) Rozhodnutím ESD o předběžné otázce je soud členské země vázán nejen v případě, který byl důvodem 

pro její podání, ale i pro další podobné spory a to dokonce i ve všech ostatních členských státech. 
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Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku byl založen roku 1959 

jako speciální orgán výhradně pro zajištění práv zaručených EÚLP. Z hlediska 

antidiskriminačního práva se jedná o čl. 14 EÚLP s tím ale, že až do přijetí protokolu č. 

12 byla aplikace zásady zákazu diskriminace omezená, když k nerovnému zacházení 

muselo docházet při užívání práv a svobod zaručených v některém z dalších článků 

Úmluvy. Protože EÚLP neupravuje sociální práva včetně práv v oblasti zaměstnání (ty 

upravuje Evropská sociální charta), neměl tedy ESLP až do přijetí protokolu č. 12 

pravomoc k rozhodování sporů týkajících se diskriminace v pracovněprávních 

vztazích.
3)

  

 

Od chvíle, kdy vstoupil v platnost antidiskriminační zákon, zařadily se mezi 

tvůrce antidiskriminační judikatury také české vnitrostátní soudy. Do té doby byla 

ochrana proti diskriminaci prostřednictvím vnitrostátního práva poskytována pouze 

nepřímo na základě čl. 3 odst. 1 LZPS ve spojení s § 13 OZ
4)

. Judikatura českých soudů 

není v této oblasti s ohledem na krátkou dobu existence antidiskriminačního zákona 

příliš rozsáhlá, stále se však dynamicky rozvíjí a je tak vhodné zmínit její existenci i na 

tomto místě. Nejvýznamnější je v tomto ohledu rozhodnutí Nejvyššího soudu č. 21 Cdo 

246/2008, které se týká přenosu důkazního břemene v řízeních týkajících se 

diskriminace a které stanoví, že domáhá-li se zaměstnanec po zaměstnavateli, aby 

upustil od jeho diskriminace, aby odstranil její následky, aby mu dal přiměřené 

zadostiučinění nebo aby mu poskytnul náhradu nemajetkové újmy v penězích, popř. aby 

mu nahradil škodu vzniklou diskriminací, má zaměstnanec v občanském soudním řízení 

procesní povinnosti tvrzení a důkazní o tom, že byl (je) jednáním zaměstnavatele 

znevýhodněn ve srovnání s jinými (ostatními) zaměstnanci téhož zaměstnavatele. 

Tvrzení zaměstnance o tom, že pohnutkou (motivem) k jednání zaměstnavatele byly 

(jsou) zákonem stanovené diskriminační důvody, má soud ve smyslu ustanovení § 133a 

odst.1 o. s. ř. (ve znění účinném do 31. 8. 2009) za prokázané, ledaže zaměstnavatel 

bude tvrdit a prostřednictvím důkazů prokáže nebo za řízení jinak vyplyne, že vůči 

svým zaměstnancům neporušil (neporušuje) zásadu rovného (stejného) zacházení. 

 

3) srov. Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce, Analýza judikatury Evropské unie a českých 

soudů, Kolektiv autorů, s. 10  

4) pod. Boučková, Havelková a kol., Antidiskriminační zákon-komentář, C.H.BECK, 2010, s. 29 
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7. Rovný přístup k zaměstnání 

 

Zásada rovného zacházení se vztahuje na všechny fáze pracovněprávního vztahu 

již od přípravy na povolání, přijímání do zaměstnání, přes pracovní podmínky v jeho 

průběhu a odměňování za vykonanou práci až po ukončení pracovního poměru. V míře 

zaměstnanosti přitom existují ve většině členských zemí, zejména těch v posledních 

letech do EU přistoupivších, mezi něž patří i ČR, výrazné rozdíly mezi muži a ženami. 

Rozdíl v zaměstnanosti mužů a žen je způsoben několika faktory. Vedle existence 

oborů, v nichž pracují převážně ženy a které také většinou bývají hůře finančně 

ohodnoceny, jej zapříčiňují zažité genderové stereotypy vedoucí k preferování 

mužských uchazečů o zaměstnání před ženami, které jsou ve věku, kdy se předpokládá, 

že se budou chtít stát matkami, a dále nízký podíl žen na vyšších postech a ztížená 

možnost kariérního růstu v podobě např. vyšších nároků kladených na ženu usilující o 

profesní povýšení než na muže ve stejné situaci. Neméně významným důvodem je 

skutečnost, že ženy zejména v postkomunistických zemích, které přistoupily k EU 

v posledních letech, zůstávají doma s dětmi na mateřské a posléze rodičovské dovolené 

mnohem déle, než je to obvyklé v západních státech a pokud se do pracovního procesu 

zapojí dříve, bývá to zpravidla na částečný úvazek. I tato forma je však v těchto zemích 

využívána v praxi velice poskrovnu, ač by její rozšíření mohlo znamenat pro pracovní 

možnosti žen-matek velký přínos. 

 

Výslovně je rovnost v přístupu k zaměstnání upravena v evropském právu v dnes 

již neplatné směrnici Rady 76/207, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a 

ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání 

a o pracovní podmínky, která zakázala jak přímou tak nepřímou diskriminaci ve 

vyjmenovaných oblastech. Nedostatkem však bylo, že směrnice neobsahovala definice 

přímé a nepřímé diskriminace, jejich doplnění i dalších pojmů tak zůstalo na ESD, jehož 

judikáty byly posléze reflektovány novelou směrnice. Původně roztříštěná úprava 

rovnosti a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví byla sjednocena směrnicí č. 2006/54, 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání. Samostatná úprava ve směrnici č. 76/207 tak byla nahrazena 

kapitolou tři této sjednocující směrnice zohledňující již i novější judikaturu ESD. 
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V souladu s úpravou obsaženou ve směrnicích a s ohledem na judikaturu ESD 

jsou zaměstnavatelé povinni zacházet se zaměstnanci stejně bez ohledu na jejich 

pohlaví, manželský nebo rodinný stav. Ochrana se vztahuje rovněž na diskriminaci 

plynoucí ze změny pohlaví osoby, přímou diskriminací založenou na pohlaví je také 

nepříznivé zacházení se ženou z důvodu jejího těhotenství či mateřství a jedním 

z důvodů diskriminace na základě pohlaví je také obtěžování a sexuální obtěžování. 

Zakazuje se jak přímá, tak nepřímá diskriminace. Výjimky jsou povoleny pouze, pokud 

je pohlaví zaměstnance nezbytným předpokladem pro výkon dané činnosti (např. 

mužskou roli hraje herec-muž) a to výslovně pod podmínkou, že daný požadavek je 

přiměřený a cíl oprávněný, nebo v rámci ochrany žen – matek z důvodu jejich 

biologických odlišností souvisejících s těhotenstvím a mateřstvím. Připouštějí se rovněž 

tzv. pozitivní opatření za účelem odstranění existujících nerovností v příležitostech 

mužů a žen. Rovněž je upraveno právo poškozené osoby domáhat se svých práv u 

nezávislého soudního orgánu a členské státy mají navíc povinnost zřídit nezávislý 

subjekt, jehož úkolem je dohlížet nad dodržováním rovnosti mužů a žen. 

 

 

Judikatura 

 

Marschall
1)

 a Kalanke
2)

 

Rozsudek Marschall z roku 1997 je jedním z nejznámějších vztahujících se k rovnému 

přístupu k zaměstnání a kariérnímu postupu a to konkrétně přijímání pozitivních 

opatření. ESD tímto rozhodnutím judikoval, že pozitivní opatření jsou přípustná 

v případě „že zaručují v každém jednotlivém případě těm uchazečům, kteří mají stejné 

kvalifikační předpoklady jako ženy, že jejich žádosti budou objektivně posouzeny 

s ohledem na všechna kritéria týkající se osob uchazečů, a pokud vylučují přednost 

uchazeček ženského pohlaví v případě, že jedno nebo více kritérií svědčí ve prospěch 

uchazečů a tato kritéria nejsou diskriminační vůči uchazečkám“.  

 

1) Rozsudek C-409/95, Helmut Marschall proti Land NordhreinWestfalen  

2) Rozsudek C-450/93, Eckhart Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen 
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Rozsudek Marschall navázal na dřívější rozsudek Kalanke, podle něhož automatické 

upřednostňování uchazeček se stejnými kvalifikačními předpoklady jako mají uchazeči, 

představuje diskriminaci na základě pohlaví. Tento názor byl překonán, avšak za 

stanovení přísnějších podmínek pro povolení pozitivních opatření zvýhodňujících ženy 

vůči mužům. Rozhodující by vždy měla být konkrétní charakteristika, vlastnosti a 

schopnosti každého uchazeče i uchazečky. V případě, že mužský kandidát bude mít pro 

dané povolání lepší kvalifikaci, nemůže být zvýhodněna kandidátka pouze z důvodu, že 

je žena. 

 

Dekker
3)

 

Tento případ se zabýval diskriminací těhotných žen v rámci přístupu k zaměstnání, když 

paní Dekker nebyla přijata do zaměstnání z důvodu svého těhotenství, ač byla předtím 

vybrána jako nejvhodnější kandidátka. ESD v daném případě judikoval, že diskriminace 

ženy kvůli jejímu těhotenství je diskriminací na základě pohlaví a to z toho důvodu, že 

těhotné mohou být pouze ženy. Odmítnutí paní Dekker tak představovalo přímou 

diskriminaci z důvodu pohlaví. 

 

Nikoloudi
4)

 

V tomto rozsudku se ESD zabýval nepřímou diskriminací v případě, kdy zdánlivě 

neutrální ustanovení ve skutečnosti diskriminuje ženy, protože v daném odvětví jsou 

zaměstnány pouze ženy. Podle názoru ESD „je nepřímou diskriminací na základě 

pohlaví vyloučení úklidových pracovnic zaměstnaných na částečný úvazek na dobu 

určitou z ustanovení řádným zaměstnancem, a to z důvodu, že na částečný úvazek na 

dobu určitou nebyl v žádném odvětví předmětné společnosti zaměstnán žádný muž“. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Rozsudek C-177/88, Elisabeth Johanna Dekker v. VJV-Centrum 

4) Rozsudek C-196/02, Vasiliki Nikoloudi proti Oganismus Tilepikoinonion Ellados AE 
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Sirdar
5)

, Kreil
6)

, Johnston
7)

, Komise ES v. Rakouská republika
8)

 

Jedná se o několik podobných, tematicky souvisejících judikátů, pro něž je společná 

snaha o zajištění ochrany žen, která však může být ze strany žen vnímána jako 

diskriminační. V prvních třech případech se jedná o zajištění bezpečnosti, práci 

v armádě a dalších bezpečnostních sborech, v posledním rozsudku o zdravotně 

nebezpečná povolání jako jsou těžební nebo potápěčské práce. Pro všechny rozsudky je 

společné stanovení zásady proporcionality jako hlavní podmínky pro povolení výjimek 

ze zásady rovného zacházení. Jakýkoli zásah do rovného zacházení na základě pohlaví 

musí být pouze v přiměřeném a nezbytném rozsahu k dosažení sledovaného cíle.  

Dle rozsudku Johnston, podle něhož za situace vážných vnitřních nepokojů, kdy by 

nošení zbraně policistkou mohlo přinášet další rizika, umožňuje kontext výkonu této 

činnosti stanovit její zákaz pro ženy, „Zásada vyžaduje, aby výjimky zůstaly v hranicích 

toho, co je vhodné a nutné pro dosažení sledovaného účelu, a vyžaduje, aby zásada 

rovnosti zacházení byla v co nejvyšší míře sladěna s požadavkem veřejné bezpečnosti, 

který představuje rozhodující faktor v souvislosti s danou činností".  

V případu Sirdar šlo o to, že bojová jednotka královského loďstva odmítla přijmout paní 

Sirdar jako kuchařku jednotky, ač jí dříve v domnění, že se jedná o muže, toto místo 

nabídla. ESD v tomto případě dovodil, že byl dodržen princip proporcionality a je tedy 

možné pro ochranu žen omezit okruh členů jednotky pouze na muže.  

V případu Kreil naopak ESD rozhodl, že omezení služby žen v armádě pouze na službu 

v záchranné službě a v armádní kapele je nepřípustné. Omezení zásady rovného 

zacházení musí být výjimečné, tady by však byl v podstatě znemožněn ženám přístup 

k většině vojenských profesí, což nelze připustit.  

Stejně tak v případu Komise v. Rakousko bylo konstatováno, že absolutní zákaz práce 

žen v těchto fyzicky zdravotně náročnějších a nebezpečnějších oborech činnosti je 

v rozporu se zásadou rovného zacházení a je proto nepřípustný. 

 

5) Rozsudek C-273/97, Angela Maria Sirdar v. Ministerstvo obrany a státní tajemník pro obranu (VB) 

6) Rozsudek C-285/98, Tanja Kreil v. Spolková republika Německo 

7) Rozsudek C-222/84, M. Johnston kontra Policejní ředitel Královské policie Severní Irsko 

8) Rozsudek C-203/03, Komise Evropských společenství v. Rakouská republika 
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Lommers
9)

 

Případ Lommers zastupuje spory ohledně ztíženého přístupu k zaměstnání pro rodiče 

malých dětí z důvodu nedostatku zařízení péče o děti. Tato diskriminace se většinou 

týká žen, které častěji pečují o děti než muži, tento konkrétní případ se však naopak 

týkal nerovného postavení mužů. Zaměstnavatel zde poskytoval místo v jeslích pro děti 

výhradně matkám, otcům pouze v situacích nouze. ESD rozhodl, že takovéto v podstatě 

pozitivní opatření není nepřípustné, „podmínky je však nutno stanovit tak, aby k těmto 

místům v jeslích měli přístup i mužští zaměstnanci, pokud sami pečují o děti“. 

 

Sahin
10)

 

Rozsudek tentokrát ESLP se netýká přímo přístupu zaměstnání, ale úzce s tímto souvisí, 

když se zabývá přístupem ke vzdělání. Paní Sahin, studentka medicíny na turecké 

univerzitě si stěžovala u ESLP na porušení svého práva na přístup ke vzdělání, když 

rektor univerzity vydal nařízení o zákazu nošení muslimských šátků na půdě univerzity, 

přičemž v případě porušení tohoto zákazu bude studentka vyloučena z výuky. ESLP zde 

nakonec rozhodl, že z důvody ochrany práv a svobod druhých, veřejného pořádku a 

bezpečnosti a zachování sekulární povahy vzdělávacích institucí je možno v rámci 

národní legislativy omezit nošení muslimských šátků a napadená pravidla tedy nejsou 

v rozporu s EÚLP. ESLP za toto rozhodnutí čelil velké kritice z důvodu, že jím 

prakticky bylo vyloučeno velké množství žen z přístupu ke vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Rozsudek C-476/99, Lommers 

10) Rozsudek ze dne 10.11.2005, Leyla Sahin v. Turecko, stížnost č. 44774/98 
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8. Rovné odměňování 

 

Základem zákazu diskriminace z důvodu pohlaví v pracovně právních vztazích, 

resp. prvním předmětem úpravy se stala právě zásada rovného odměňování a to z toho 

důvodu, že nerovnost příjmů žen a mužů byla nejvíce viditelná a ze všech aspektů 

rovnosti mužů a žen představovala nejpalčivější problém. Pokud pomineme objektivní 

skutečnosti způsobující to, že muži mají obecně vyšší příjmy než ženy, jako je rozdělení 

oborů činnosti, z nichž některé jsou ryze ženské a jiné spíše mužské, přičemž ty 

obsazované povětšinou ženami jsou hůře placené nebo skutečnost, že ženy se 

dobrovolně z důvodu svých biologických předpokladů k mateřství a péči o děti 

neucházejí o vedoucí místa, která bývají časově náročnější, ale současně také lépe 

placená, zůstanou nám stále rozdíly mezi příjmy mužů a žen, kteří vykonávají stejnou 

práci stejné hodnoty. Právě tento nežádoucí jev je hlavním problémem z hlediska 

rovného odměňování a proti němu směřuje jak úprava v právních předpisech, tak bohatá 

judikatura soudů, přesto se však dosud nepodařilo jej úplně odstranit a dosáhnout 

stejného odměňování mužů a žen a práci stejné hodnoty.
1)

 

 

Rovné odměňování bylo také původně upraveno samostatnou směrnicí č. 75/117 

EHS, která zakotvila do práva ES (EU) zásadu stejné odměny za stejnou práci nebo 

práci stejné hodnoty pro muže a ženy. Zákaz diskriminace v odměňování z důvodu 

pohlaví se přitom nevztahoval jen na zákony a jiné právní předpisy členských států, ale 

také na soukromoprávní oblast představovanou individuálními pracovními smlouvami a 

dohodami o mzdě či kolektivními smlouvami. Směrnice také upravila právo 

poškozených osob domáhat se svých práv soudní cestou. Stejně jako tomu bylo u 

směrnice týkající se rovného přístupu k zaměstnání, nahradila úpravu v samostatné 

směrnici sjednocující směrnice č. 2006/54 obsahující zásadu stejného odměňování v čl. 

4, který stanoví, že „ v případě stejné práce nebo práce, které je přiznána stejná hodnota, 

se odstraní přímá a nepřímá diskriminace na základě pohlaví, pokud jde o všechna 

hlediska a podmínky odměňování“. Minimalistickou úpravu ve směrnici posléze 

dotvořila judikatura ESD. 

 

1) V průměru vydělávají ženy v EU o 18 % méně než muži. 
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Judikatura 

 

S ohledem na poměrně stručnou úpravu ve směrnicích a na skutečnost, že zásada 

rovného odměňování byla výchozí pro celý princip rovného zacházení na základě 

pohlaví, je také předmětem velkého počtu sporů a následně judikátů ESD. Judikáty 

týkající se rovného odměňování přitom lze rozdělit do dvou hlavních skupin, jedny 

definují pojem odměny a druhé pojem stejné či srovnatelné práce, speciální skupina se 

potom zabývá flexibilními formami zaměstnávání, kterých většinou využívají ženy a 

případné diskriminaci s nimi související (zejména se jedná o částečný úvazek či 

jobsharing). 

 

Defrenne
2) 

Zásadním rozhodnutím v oblasti rovného zacházení, z něhož následně vycházeli další 

judikáty, je případ paní Defrenne, letušky, která podala žalobu na svého bývalého 

zaměstnavatele, leteckou společnost Sabena z důvodu, že za stejnou práci odměňuje 

různě muže a ženy. ESD předně uvedl, že princip rovné odměny patří mezi základní 

zásady Společenství. V odpověď na položené otázky sdělil ESD, že na čl. 119, podle 

kterého muži a ženy mají dostat rovnou odměnu, se lze před národními soudy přímo 

odvolat. Tyto soudy mají povinnost zajistit jednotlivci ochranu práv plynoucích mu z 

tohoto ustanovení. Zákaz diskriminace mezi muži a ženami se přitom nevztahuje pouze 

na jednání veřejných autorit, ale též na ustanovení kolektivních smluv o odměňování, 

jakož i na individuální smlouvy o těchto otázkách. Co se týká diskriminace, rozlišil 

soud přímou a otevřenou diskriminací, kterou lze rozpoznat výhradně za pomoci 

hledisek stejné práce a rovné odměny, o kterých se hovoří v uvedeném článku, a 

nepřímou a skrytou diskriminací, kterou lze rozpoznat pouze se zřetelem k 

jednoznačnějším prováděcím ustanovením komunitárního nebo národního charakteru. I 

když ESD stanovil, že čl. 119 má přímý účinek, z rozsudku jasně plyne, že tento přímý 

účinek se omezuje na přímou a otevřenou diskriminaci. Koncepce nepřímé a skryté 

diskriminace ve vztahu k principu přímého účinku byla později vyjasněna např. v 

soudním případu 96/80 - Jenkins, a v soudním případu 170/84 - Bilka (níže). 

 

2) Rozsudek C-43/75, Gabriele Defrenne v. Sabena 
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Brunnhofer
3)

, Macarthys Ltd. v. Wendy Smith
4)

, Angestelltenbetriebsrat v. Weiner 

Gebietskrankenkasse
5)

 

Pro všechny tyto rozsudky je společné, že definují stejnou, resp. srovnatelnou práci a 

její posuzování. Podle prvního rozsudku se při posuzování zachování principu rovného 

odměňování práce musí zhodnotit všechny jednotlivé aspekty mající vliv při oceňování. 

Musí být zabráněno jakékoli diskriminaci, a to ve všech podmínkách hodnocení práce, 

nejen v převažujícím obecném kritériu, z něhož se při oceňování převážně vychází. 

Posuzování shodné práce či práce srovnatelné hodnoty vychází zejména z charakteru 

vykonávané práce (pracovní podmínky, nutnost vzdělávání se). Časové hledisko výkonu 

činnosti není podle druhého rozsudku rozhodující. Lze porovnávat nejen práce konané 

současně, ale i práce konané v nestejných časových úsecích, např. navazující výkon. 

Naproti tomu pro posouzení pojmu stejné odměny je dle posledního rozsudku 

rozhodujícím kritériem kvalifikace pracovníků, neboť s odlišnou profesní kvalifikací a 

zázemím lze předpokládat, že práce je vykonávána odlišným způsobem. 

 

Rummler
6)

, Abdoulaye
7) 

 

Tyto dva judikáty naopak definují případy, které diskriminací v oblasti odměňování 

nejsou. V souladu s prvním judikátem se nejedná bez dalšího o diskriminující systém 

odměňování, pokud jedním z kritérií je prvek charakteristický pro jedno z pohlaví, např. 

vykonávaná práce objektivně vyžaduje velkou fyzickou sílu. Stejně tak podle rozsudku 

Abdoulaye porušením zásady rovného odměňování není poskytování jednorázové 

částky ženě, která odchází na mateřskou dovolenou, pokud tento příspěvek je určen k 

tomu, aby vyvážil profesní nevýhody v důsledku absence v zaměstnání při čerpání 

mateřské dovolené. 

 

 

 

 

3) Rozsudek C - 381/99 Susanna Brunnhofer proti Bank der österreichischen Postsparkasse AG 

4) Rozsudek C - 129/79 Macarthys Ltd. kontra Wendy Smith 

5) Rozsudek C- 309/97 Angestelltenbetriebsrat v. Weiner Gebietskrankenkasse 

6) Rozsudek C - 237/85 Gisela Rummler proti Dato –Druck Gmbh incorporated under german law 

7) Rozsudek C - 218/98 O. D. Abdoulaye 
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Defrenne, Regina
8)

, Kowalska
9)

, Lewen a Denda
10)

 

Všechny tyto rozsudky dotváří definici pojmu odměna, která je předmětem velkého 

množství judikátů a je definována velmi široce. Namátkou uvádím pouze některé 

z těchto judikátů a částí obsahu pojmu odměna. Vedle klasické pravidelné odměny za 

práci v podobě plnění v naturáliích nebo v hotovosti, přímého či nepřímého, které 

zaměstnanec dostává od svého zaměstnavatele v souvislosti se svým zaměstnáním 

(Defrenne), řadíme do pojmu odměna náhradu za neplatné rozvázání pracovního 

poměru uložená zaměstnavateli na základě soudního rozhodnutí (Regina), náhradu 

placenou zaměstnavatelem při skončení pracovního poměru, tzv. odchodné (Kowalska) 

nebo vánoční bonus (Lewen a Denda). 

 

Jenkins
11),

 Bilka
12)

, Hill a Stapleton
13)

 

První dva rozsudky se týkají diskriminace v souvislosti se zaměstnáním na částečný 

úvazek a třetí tzv. jobsharingu. Ve věci paní Jenkins soudní dvůr kvalifikoval situaci, 

kdy zaměstnanci na částečný úvazek mezi nimiž převažovali ženy, dostávali nižší 

hodinovou mzdu než pracovníci na úvazek plný, jako diskriminaci podle pohlaví avšak 

dále stanovil, že je třeba každý případ posuzovat individuálně s ohledem na úmysl 

zaměstnavatele a mzdovou politiku. O diskriminaci nejde, je-li rozdíl v odměňování 

objektivně odůvodněn. Ve druhém případě rozhodl soud jinak, přestože zaměstnanci na 

částečný úvazek, mezi něž patřila paní Weber, byly převážně ženy. Soudní dvůr 

konstatoval, že cíle zaměstnavatele směřující ke zvýhodnění zaměstnanců na plný 

úvazek jsou opodstatněny ekonomickými cíli, a proto prostředky pro jejich dosažení 

nemohou být kvalifikovány jako diskriminační opatření. V posledním rozsudku soud 

konstatoval, že zdánlivě neutrální kritérium jobsharingu pro výpočet platového 

pracovního stupně znevýhodňuje výrazně více ženy, jelikož mezi pracovníky, kteří se 

dělí o místo (tzv. jobsharers), výrazně převažují ženy a je tudíž nepřímou diskriminací. 

 

8) Rozsudek C-167/97 Regina v Secretary of State for Employment 

9)Rozsudek C-33/89 Maria Kowalska v Freie und Hansestadt Hamburg 

10) Rozsudek C-333/97 Lewen a Denda 

11) Rozsudek C-96/80, Jenkins v. Kingsgate Ltd 

12) Rozsudek C-170/84, Bilka-Kaufhaus GmBH v. Karin Weber von Hartz 

13) Rozsudek C-243/95,Hill and Stapleton v The Revenue Commissioners and the Department of Finance 
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8.1. Rovné postavení mužů a žen v systémech sociálního zabezpečení 

 

S rovným odměňováním tematicky souvisí problematika postavení v systémech 

sociálního zabezpečení, z nichž jsou poskytovány dávky související většinou s výkonem 

práce a s příspěvky odváděnými z příjmů ze zaměstnání, které tak lze považovat za 

určitou formu odměny v širším slova smyslu, proto výklad o těchto systémech zařazuji 

do kapitoly pojednávající o zásadě rovného odměňování.  

 

Úprava je obsažena ve dvou směrnicích. Směrnice Rady 79/7/EHS o postupném 

zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách sociálního zabezpečení 

se týká systémů sociálního zabezpečení, v nichž je povinná účast, tedy ve státních 

pojistných systémech zajišťujících ochranu před nemocí, invaliditou, stářím, 

nezaměstnaností. Směrnice Rady 86/378/EHSo zavedení zásady rovného zacházení pro 

muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků
14)

 se naopak týká 

zaměstnaneckých systémů poskytujících zajištění pro stejné sociální události jako první 

směrnice, které však mají pouze doplňkovou funkci k povinným „veřejným“ systémům 

upraveným první směrnicí, příp. slouží jako náhrada za ně. Účelem obou směrnic je 

zavést zásadu rovného zacházení v systémech sociálního zabezpečení od stanovení 

podmínek pro přístup k nim, přes výpočet výše příspěvků a dávek až po zachování 

nároku na dávky a rovněž zajistit její dodržování prostřednictvím práva na soudní 

ochranu poškozených osob. Směrnice současně ke zmírnění tvrdého dopadu na systémy 

sociálního zabezpečení umožňují členským státům stanovit výjimky z některých 

ustanovení, např. co se týká stanovení důchodového věku, výhody pro osoby, které 

vychovaly děti apod., výjimky však mají být dočasné a členské státy proto mají 

povinnost pravidelně zkoumat, zda trvá jejich potřebnost.
15)

 

 

 

 

 

 

14) Novelizace směrnicí 96/97/EC z r. 1996 zohlednila bohatou judikaturu k tématu. 

15) pod. Koldinská, K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 105-110 
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Judikatura 

 

Pro oblast systémů sociálního zabezpečení je typické, že na rozdíl od všech 

ostatních oblastí upravených antidiskriminačním právem, jsou zde výrazně 

zvýhodňovány ženy proti mužům. Také judikáty ESD a ESLP proto, vyjma 

problematiky částečných úvazků a účasti na systému důchodového pojištění, která se 

týká především žen, rozhodují o právech mužů na rovné zacházení.  

 

Griesmar
16)

 

Zastupuje jednu ze skupin rozsudků, jejímž předmětem je zohlednění doby výchovy 

dětí pro posouzení doby pojištění v důchodovém pojištění. V některých zemích, stejně 

jako tomu bylo v tomto případě ve Francii, totiž v systému důchodového pojištění (zde 

doplňkový systém pro státní zaměstnance) zohledňuje dobu péče o děti pouze u žen. 

ESD v tomto případě rozhodl, že takovýto postup je v rozporu se zásadou rovného 

odměňování a je diskriminující vůči mužům. Přestože z velké většiny odpovídá 

skutečnosti, že ženy pečují o děti, nelze na základě toho obecně vyloučit možnost 

započtení doby péče o děti u všech mužů. Takovýto postup je diskriminační vůči 

mužům, kteří o děti skutečně pečují. 

 

Sievers a Schrage
17)

 

V tomto judikátu stejně jako v mnoha dalších obdobných ESD rozhodoval o 

diskriminaci pracovníků, resp. pracovnic pracujících na částečný úvazek, které z toho 

důvodu nemohly být účastny doplňkových systémů důchodového pojištění. ESD opět 

potvrdil, že z důvodu výrazné převahy žen mezi zaměstnanci pracujícími na částečný 

úvazek, představuje jejich vyloučení ze systému doplňkového důchodového pojštění 

nepřímou diskriminaci a je proto nepřípustné. 

 

 

 

16) Rozsudek C-366/99, Joseph Griesmar v. Ministre de l Economie….. 

17) Rozsudek ve spojených věcech C-270/97, C-271/97, Deutsche Post AG v. Elizabeth Sievers and 

Brunhilde Schrage 
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Wolfs
18)

, Haackert
19)

, Podesta
20)

 

V těchto případech se ESD zabýval přípustností rozdílného důchodového věku a 

výpočtu dávek pro muže a ženy. V prvním případě bylo národním právem umožněno 

mužům i ženám odejít do důchodu ve stejném věku, pro výpočet důchodu však stanovil 

věk, od nějž se zohledňují příjmy pro výši dávky, výhodněji pro ženy. ESD zde vyslovil 

názor, že pokud národní legislativy v rámci výjimky ze směrnice zachovala rozdílný 

důchodový věk pro muže a ženy, je členský stát rovněž oprávněn stanovit způsob 

výpočtu dávky důchodu odlišně v závislosti na pohlaví. Stejně tak v případu Haackert 

posoudil ESD rozdílný důchodový věk pro muže a ženy i v případě předčasného 

důchodu pro případ nezaměstnanosti jako povolený v rámci výjimky ze směrnice 79/7. 

V případu Podesta byl řešen pozůstalostní důchod, který pan Podesta nárokoval po své 

manželce, ale nebyl mu přiznán z důvodu nedosažení věkové hranice stanovené pro 

muže na 65 let a pro ženy na 60 let. V tomto případě ESD naopak rozhodl ve prospěch 

pana Podesty, když uvedl, že „čl. 119 Smlouvy EHS se vztahuje i na doplňkové 

důchodové systémy a brání jim v rozlišování mezi muži a ženami ohledně věku, ve 

kterém jejich manžel či manželka je oprávněn k čerpání pozůstalostní penze.“ 

 

Van Raalte
21)

, Zeman
22)

, Petrovic
23)

 

Prvními dvěma rozsudky rozhodoval ESLP také o rozdílném věku mužů a žen pro vznik 

nároků ze systémů sociálního zabezpečení, přičemž v obou shodně judikoval, že 

smluvní státy mají sice možnost povolit v určitých případech rozdílné zacházení s muži 

a ženami, tato opatření však musí být objektivně a rozumně ospravedlněna a 

odůvodněna pouze velmi závažnými důvody, které mohou spočívat např. v opatřeních 

ekonomické či sociální strategie. V případě Petrovic šlo o existenci mateřských dávek 

poskytovaných jen ženám v souvislosti s péčí o dítě, které ESLP označil za přípustné, 

protože jsou poskytovány v souvislosti s biologickými vlastnostmi, jež má pouze žena. 

 

18) Rozsudek C-154/96, Louis Wolfs v. Office national des pensions 

19) Rozsudek C-303/02, Peter Haackert v. Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 

20) Rozsudek C-50/99, Jean-Marie Podesta v. Caisse de Retraite par répartition des Ingénieurs 

21) Rozsudek ze dne 21.2.1997, Van Raalte v. Nizozemí 

22) Rozsudek ze dne 29.6.2006, Zeman v. Rakousko 

23) Rozsudek ze dne 27.3.1988, Petrovic v. Rakousko 
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Komise ES v. Česká republika
24)

, Evropská komise v. ČR
25)

 

Poslední dva rozsudky týkající se oblasti systémů sociálního zabezpečení zmíním kvůli 

tomu, že žalovanou zde byla Česká republika a to z důvodu neprovedení směrnice EU 

86/378 a 2003/41/ES. Česká republika byla oběma rozsudky za tuto nečinnost 

odsouzena. V prvním případě přestože legislativní proces již byl dokončován a to 

s odůvodněním, že „nesplnění povinnosti se posuzuje vzhledem ke stavu, v němž se 

členský stát nacházel v době, kdy uplynula lhůta stanovená v odůvodněném stanovisku 

a že, změny ke kterým došlo následně, nemohly být ESD vzaty v úvahu“.
26)

 Ve druhém 

případě přestože v České republice neexistovalo zaměstnanecké penzijní připojištění 

upravené dotčenou směrnicí. ESD k tomu uvedl, že „v souladu s ustálenou judikaturou 

ESD 326 nemůže neexistence některé činnosti upravené směrnicí v určeném členském 

státě zprostit tento stát jeho povinnost přijmout právní nebo správní předpisy k zajištění 

řádného provedení všech ustanovení této směrnice. Jak zásada právní jistoty, tak 

nebytnost zajištění plného použití směrnic de iure, nikoli pouze de facto totiž vyžadují, 

aby všechny členské státy převzaly požadavky stanovené dotčenou směrnicí vytvořením 

jasného, přesného a transparentního právního rámce, jenž je tvořen závaznými 

ustanoveními pro oblast, jíž se směrnice týká.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) Rozsudek C-41/08, Komise ES proti České republice 

25) Rozsudek C-343/08, Evropská komise proti České republice 

26) Koldinská, K. Gender a sociální právo, C.H.Beck, 2010, s. 117 
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9. Rovné pracovní podmínky a zvláštní ochrana žen 

 

Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace se vztahují na celou genezi 

pracovněprávního vztahu, od přípravy, přes přístup k zaměstnání, dále pracovní 

podmínky po celou dobu trvání pracovněprávního vztahu, až do jeho skončení. Ve 

všech fázích by přitom mělo být se zaměstnanci zacházeno stejným způsobem bez 

ohledu na to, zda se jedná o ženu či muže. 

 

Hlavní část úpravy rovných pracovních podmínek obsahovala dnes již neplatná 

směrnice Rady 76/207 EHS, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, 

pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o 

pracovní podmínky, která byla nahrazena sjednocující směrnicí 2006/54, o zavedení 

zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání, konkrétně její třetí kapitolou. Co se týká pracovních podmínek, zakázala 

směrnice v čl. 14 odst. 1 písm. c) přímou i nepřímou diskriminaci, pokud jde o 

podmínky zaměstnání a pracovní podmínky, včetně podmínek propouštění, jakož i 

odměňování podle článku 141 Smlouvy a v písm. d) pokud jde o členství a činnost 

v organizaci zaměstnanců nebo zaměstnavatelů nebo v jakékoli organizaci, jejíž členové 

vykonávají určité povolání včetně výhod poskytovaných těmito organizacemi. V čl. 15 

směrnice speciálně upravuje nárok ženy na mateřské dovolené po jejím skončení vrátit 

se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo za podmínek, které nejsou méně příznivé, 

a na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měla nárok během své 

nepřítomnosti a v čl. 16 taktéž právo na otcovskou dovolenou a dovolenou v případě 

osvojení za stejných podmínek jako je tomu u mateřské dovolené. Členské státy jsou 

povinny zajistit, aby se zaměstnanci bylo zacházeno rovnoprávným způsobem bez 

ohledu na jejich pohlaví, zajistit poškozeným osobám domáhat se svých práv u soudu a 

rovněž zřídit nezávislý orgán kontrolující dodržování zásady rovnosti žen a mužů a 

poskytující podporu a pomoc poškozeným osobám. Principu rovného zacházení však 

neodporují tzv. pozitivní opatření, která jsou státy oprávněny přijímat za účelem 

zajištění rovného postavení mužů a žen v oblastech, kde tohoto zatím nebylo dosaženo. 

Opatření však musí být přiměřená a řádně odůvodněná. 

 



72 
 

Přestože zásadně má být postavení mužů a žen v celém průběhu 

pracovněprávního vztahu rovnoprávné, v rámci pracovních podmínek je možno ženám 

z důvodu jejich ochrany s ohledem na jejich biologické odlišnosti související 

s těhotenstvím a mateřstvím, poskytnout výhody a odlišné zacházení. V rámci evropské 

legislativy je ochrana těhotných žen a matek upravena v rámci úpravy bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci.
1)

 Těhotným zaměstnankyním a zaměstnankyním krátce po 

porodu je poskytována ochrana proti činitelům, které by je mohli ohrozit na zdraví, 

stanoví minimální délku mateřské dovolené a zároveň říká, že ochrana nesmí vést 

k tomu, že by byla žena na trhu práce znevýhodněna, vztahuje se na ni zákaz výpovědi a 

v případě, že by ji ochranná opatření nějak znevýhodňovala, např. nižší plat z důvodu 

nemožnosti vykonávat některé práce, měla by jí být tato újma vynahrazena. 

 

K problematice rovných pracovních podmínek řadíme také zrovnoprávnění mužů 

a žen v rodičovství a podporu sladění pracovního a rodinného života. Cílem této 

úpravy
2)

 je překonat zakořeněné genderové stereotypy o rolích mužů a žen v rodině a ve 

společnosti a tak podpořit otce v účasti na péči o děti a matkám umožnit snadnější 

zapojení do pracovního života. Právě tato část genderové politiky patří v současné době 

mezi nejdůležitější nástroje k podporování rovného postavení žen a mužů v zaměstnání. 

 

 

Judikatura 

 

K problematice ochrany žen patří již v části rovného přístupu k zaměstnání popsané 

judikáty Sirdar, Kreil, Johnston a Komise ES v. Rakouská republika, Lommers 

(obsah srov. výše). 

 

 

 

 

 

1) Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň, které jsou krátce po porodu nebo které kojí dítě 

2) Směrnice Rady 2010/18/EU a směrnice Rady 97/81/ES 
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Evropská komise proti Francii
3) 

ESD se zde zabýval výjimkami ze zásady rovného zacházení s muži a ženami, přičemž 

uvedl, že mohou být ve vnitrostátním právním řádu stanoveny takové, jejichž účelem je 

zvláštní ochrana žen, zejména s ohledem na jejich těhotenství a mateřství, a také snaha 

o vyloučení či omezení nerovností, které fakticky ve společenském životě existují. 

Avšak zvláštní ochrana v zaměstnání specifická jen pro ženy nemůže být 

ospravedlnitelná tam, kde je poskytována ženě - rodiči, tedy ženě v postavení 

neodlišném od muže – rodiče (např. pracovní volno při ošetřování nemocného dítěte). 

 

Stoeckel
4) 

Zde se ESD zabýval problematikou noční práce a existencí zákonného zákazu výkonu 

noční práce pro ženy. ESD potvrdil, že rizika, kterým jsou ženy obecně při výkonu 

noční práce vystaveny, se nikterak neodlišují od rizik, jejichž působení jsou vystaveni 

muži. Zákaz noční práce všem ženám není ospravedlnitelný tam, kde je mužům noční 

práce povolena. 

 

Mahlburg
5) 

Těhotná zaměstnankyně pracující jako zdravotní sestra v pracovním poměru na dobu 

určitou chtěla sjednat smlouvu na dobu neurčitou. Zaměstnavatel toto odmítl s 

odvoláním na zákaz zaměstnávat budoucí matky tam, kde by byly vystaveny působení 

zdraví škodlivých látek. ESD toto označil opět za diskriminaci na základě pohlaví. Žena 

nesmí být odmítnuta, neboť prakticky není schopna vykonávat tuto profesi pouze 

dočasně. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Rozsudek C - 312/86, Evropská komise proti Francii 

4) Rozsudek C - 345/1989 Trestní proces s Alfredem Stoeckelem 

5) Rozsudek C - 207/98 Silke-Karin Mahlburg kontra Land Mecklenburg-Vorpommern 
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Busch
6) 

K faktu, že žena je těhotná, se nesmí přihlížet kdykoli během trvání pracovního poměru, 

nejen při uzavírání pracovní smlouvy. Poté co se po souhlasu zaměstnavatele 

s předčasným ukončením rodičovské dovolené paní Bush vrátila do zaměstnání, 

oznámila zaměstnavateli, že je opět těhotná. Soud na základě podané žaloby rozhodll, 

že pokud zaměstnavatel odmítne umožnit ženě předčasný návrat do práce s tím, že je 

opět těhotná a proto znovu nastoupí na mateřskou dovolenou, je přímou diskriminací na 

základě pohlaví. 

 

Mayr
7) 

Tento rozsudek je zajímavý tím, že řešil problematiku umělého oplodnění. Základní 

otázkou bylo, zda se na ženu v době, kdy se připravuje na podstoupení umělého 

oplodnění, ale ještě nemá oplodněné vajíčko přenesené do dělohy, vztahuje ochrana žen 

z důvodu jejich těhotenství. ESD zde rozhodl, že nikoliv, pro účely ochrany proti 

propuštění je nezbytné, aby těhotenství již začalo. To však nevylučuje posouzení 

výpovědi z důvodu přípravy na umělé oplodnění  v rozporu s jiným diskriminačním 

důvodem. 

 

Pontin
8) 

Paní Pontin byla propuštěna bez udání důvodu v době, kdy byla v pracovní 

neschopnosti, následně sdělila, že je těhotná a výpověď je tedy neplatná. Soud zde 

judikoval, že není v souladu s právem EU úprava zvláštní náhrady škody v případě 

zakázané výpovědi těhotné zaměstnankyni či krátce po porodu, pokud je jí tím upřeno 

právo domáhat se náhrady škody pro případ obecného neplatného skončení pracovního 

poměru. 

 

 

 

 

 

6) Rozsudek C – 320/01 Wiebke Busch proti Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG 

7) Rozsudek C – 506/06 Sabine Mayr v. Backerei und Konditorei Gerhard Flockner OHG 

8) Rozsudek C - 63/08 Virginie Pontin v. T-Comalux SA 
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Závěr 

 

Cílem předkládané práce je nastínit základy pojmosloví a právní úpravy 

v posledních letech velmi populárního tématu diskriminace žen, jejího zákazu a snahy o 

dosažení rovnoprávného postavení žen a mužů v pracovněprávních vztazích.  

 

Oblast antidiskriminačního práva je poměrně nová, zejména v rámci evropského 

práva se stále dynamicky rozvíjí a v reakci na nově se objevující otázky je poměrně 

často novelizována. Neméně důležitá je také judikatura zejména ESD, která právní 

úpravu významně dotváří a vzniká tak tzv. soudcovské právo, které pak následně bývá 

často reflektováno v případě novelizace právních předpisů. Vzhledem k významu 

samotné judikatury pro oblast antidiskriminačního práva, byla celá druhá část této práce 

pojata jako určitá sonda do sumy významných judikátů systematicky rozdělených do 

kapitol podle společného předmětu úpravy. 

 

V rámci České republiky je zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace ještě 

mladším jevem než je tomu v EU. Objevovat se začala poprvé po pádu komunismu, ale 

k většímu rozvoji došlo až v souvislosti s přistoupením ČR k EU, která vyžadovala 

uvedení české legislativy do souladu s evropskou právní úpravou. Největší přelom 

potom znamenalo přijetí antidiskriminačního zákona, který upravuje zásadu rovnosti a 

zákazu diskriminace z různých důvodů včetně pohlaví. Antidiskriminační zákon prošel 

zdlouhavým legislativním procesem, zpomalovaným neschopností jednotlivých 

politických stran dohodnout se na kompromisu přijatelném pro všechny strany. 

Nakonec tak byla schválena minimalistická verze zákona, která ještě vyhovuje 

požadavkům evropského práva a současně je akceptovatelná pro všechny politické 

strany a jejich zájmy. 

 

Přestože právní úprava v rámci mezinárodního, evropského i českého práva 

upravuje zásadu rovného zacházení s muži a ženami velmi podrobně a snaží se o aktivní 

zajišťování dodržování této zásady, praxe stále zůstává v mnoha směrech ovlivněna 

hluboce zakořeněnými stereotypy, k jejichž překonání bude zapotřebí ještě mnoho času 

a aktivních snah o změnu celospolečenského smýšlení. 
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Seznam zkratek 

 

AZ – antidiskriminační zákon, tj. zákon č.198/2009 Sb. 

ČR – Česká republika 

ČSR – Československá republika (název od r. 1945 do r. 1960) 

EHS – Evropské hospodářské společenství, mezinárodní organizace mezi lety 1958 až  

 1993, která vznikla na základě tzv. Římských smluv  

ES – Evropská společenství, vznik z EHS na základě Maastrichtské smlouvy z r. 1992 

ESD – Evropský soudní dvůr, justiční orgán zřízený v rámci EU 

ESCH – Evropská sociální charta (Rada Evropy, 1961) 

ESLP – Evropský soud pro lidská práva, soud v rámci Rady Evropy poskytující  

  ochranu právům zaručeným EÚLP 

ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli (Mez. org. v rámci EHS, 1952-2002) 

EU – Evropská unie  

EURATOM – Evropské společenství pro atomovou energii (Mez. org. v rámci EHS) 

EÚLP – Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, 1950 

LZPS – Listina základních práv a svobod (součást ústavního pořádku ČR) 

MOP – Mezinárodní organizace práce 

NS – Nejvyšší soud ČR 

OSN – Organizace Spojených národů 

o.s.ř. – Občanský soudní řád, tj. zákon č. 99/1963 Sb. 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie (jedna ze dvou hlavních smluv vedle SE-   

              Smlouvy o Evropské unii, po přijetí Lisabonské smlouvy) 
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Přílohy 

 

Graf 1 – Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 
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Graf 2 – Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 
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Graf 3 – Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 

10 

20 

30 

40 

50 

zá
kl

a
d

n
í a

 n
e

d
o

ko
n

če
n

é

st
ře

d
n

í b
e

z 
m

a
tu

ri
ty

st
ře

d
n

í s
 m

a
tu

ri
to

u

vy
šš

í o
d

b
o

rn
é

 a
 b

a
ka

lá
řs

ké

m
a

g
is

te
rs

ké
 a

 v
yš

ší

ce
lk

e
m

T
is

íc
e

 (K
č)

Vzdělání

Mediány mezd podle úrovně vzdělání za rok 2010

Ženy Muži GPG (%)
 

 

Graf 4 – Zdroj: ČSÚ: Ženy a muži v datech, 2011 
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Resume v Čj 

 

Cílem této práce je analyzovat problematiku diskriminace na základě pohlaví v 

pracovněprávních vztazích a její zákaz, vyjmenovat způsoby právní úpravy a porovnat 

legislativu s aktuální situací ve společnosti. 

 

Práce se skládá ze dvou částí rozdělených do devíti kapitol, z nichž každá se 

zabývá různými aspekty dané problematiky. První část je jakousi obecnou částí, 

zahrnující úvod, historický vývoj a jednotlivé prameny právní úpravy. Druhá část, která 

by mohla být také nazvána zvláštní částí, pak obsahuje jednotlivé aspekty práva na 

rovné zacházení, demonstrované na konkrétních případech, zejména rozsudků 

Evropského soudního dvora. 

 

První a druhá kapitola se zabývá historií a vývojem zásady rovného zacházení a 

definuje základní pojmy vtahující se k dané problematice.  

 

Třetí a čtvrtá kapitola uvádí a popisuje úpravu diskriminace na základě pohlaví v 

mezinárodněprávních dokumentech a v dokumentech Evropské unie.  

 

První část zakončuje pátá kapitola, která popisuje, jak je upraven zákaz 

diskriminace na základě pohlaví v České republice a porovnává tuto úpravu se 

skutečnou situací ve společnosti. 

 

Druhá část se skládá ze šesté až deváté kapitoly, z nichž první obsahuje krátký 

úvod s charakteristikou justičních orgánů, jejichž judikatura má vliv na oblast 

antidiskriminace.  

 

Následující tři kapitoly pak podrobně popisují různé aspekty práva na rovné 

zacházení (rovný přístup k zaměstnání, rovné odměňování, rovné pracovní podmínky) 

zejména s ohledem na judikaturu Evropského soudního dvora. 

 



85 
 

Závěry jsou vyvozeny v poslední části práce. Domnívám se, že právní úprava 

rovného zacházení v České republice je poměrně zdařilá díky implementaci směrnic 

EU, aktuální situace se však bohužel stále od formální úpravy liší. Aby se situace 

skutečně změnila, tak to bude vyžadovat změnu v celkovém myšlení společnosti, 

překonání zažitých genderových stereotypů, a zejména podporu žen - matek v zapojení 

do trhu práce vytvořením služeb k umožnění sladění pracovního a rodinného života. 
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 diskriminace, pohlaví, rovné zacházení 

 

 

Název práce v anglickém jazyce  

 

 Discrimination on the grounds of sex and its prohibition 

 

Resume v Aj 

 

The purpose of my thesis is to analyse the issue of gender discrimination in labor 

relations and its prohibition, enumerate the ways of legislation and compare legislation 

with the actual situation in the society. 

 

The thesis is composed of two parts divided into nine chapters, each of them 

dealing with diferent aspects of the issue in question. The first part is a sort of general 

parts, including introduction, historical development and sources of law. The second 

part, which could also be called special parts, then contains individual aspects of the 

right to equal treatment, demonstrated in specific cases, particularly judgments of the 

European Court of Justice. 
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The first and second chapter deal with the history and development of anti-

discrimination issues and define the basic concepts. 

 

The third and fourth chapter lists and describes the regulation of sex 

discrimination in international legal documents and documents of the European Union. 

 

The first part ends with the fifth chapter describing how legal constitution of the 

prohibition of discrimination on grounds of sex in the Czech Republic and then 

comparing it with the real situation in society.  

 

The second part consists of six to nine chapters, the first of which contains a short 

introduction defining the judicial authorities of anti-discrimination affecting editing. 

 

The following three chapters then discuss the various aspects of the right to 

equality (equal access to employment, equal pay, equal working conditions) on the case 

law of the ECJ in particular. 

 

Conclusions are drawn in the last section. I suggest that equal treatment 

legislation in the Czech Republic is relatively well adjusted with implementation to EU 

directives, the actual situation, however, is unfortunately still with formal treatment 

diverges. Make a real difference, it would require changes in thinking society, 

overcoming stereotypes and gender roles, and in particular the promotion of women - 

mothers in integrating into work by creating services to allow better reconciliation of 

work and family life. 
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