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Předmluva 

Problematika rovnosti práv mužů a žen  je záležitostí stále aktuální, mediálně přitahující 

obrovskou pozornost veřejnosti a zároveň nesmírně citlivou. 

Úloha žen v mezinárodním právu je oblastí poměrně mladou.  Posledních sto let je ve 

znamení vývoje postavení ženy, vymezování v systému mezinárodního práva lidských práv,  

rozšiřování a prohlubování úlohy ženy v  systému mezinárodního práva.  

Stále narážíme ve společnosti na genderové stereotypy, a to že muži a ženy jsou skutečně 

biologicky odlišní, a před právem pak stojí otázky, které z těchto rozdílů uznat a právem 

regulovat. 

V myšlení a přístupu mnoha lidí ulpěly stopy předchozího "podřízeného" postavení žen, které 

se stále odrážejí v přístupu sociálních institucí a v chování takovým způsobem, že je zapotřebí 

zvláštního úsilí k tomu, aby se ženám dostalo opravdové rovnosti příležitostí. 

Skutečnost, že faktická rovnost mužů a žen nebyla dosud dosažena, nalezla svůj výraz i v 

potřebě nové pozitivní koncepce, která by vycházela z univerzality lidských práv a odpovídala 

sociální realitě lidské společnosti.  Zkušenosti ukázaly, že představy o rovnosti redukované na 

kategorie stejnosti nebo odlišnosti nevedly k cíli.  Nový přístup koncepce rovnosti, soudobé 

realitě odpovídající a označovaný jako "transformace", vyžaduje efektivní spolupráci a 

solidaritu mužů a žen, aby bylo funkčního statutu rovnosti obou pohlaví dosaženo. 

Cílem práce bylo prozkoumat relevantní mezinárodněprávní instrumenty usilující o rovné 

postavení mužů a žen a  zákaz diskriminace z důvodu pohlaví a zhodnotit efektivitu jejich 

vnitrostátní implementace  v České republice s ohledem na vnitrostátní úpravu a její aplikaci 

vnitrostátními orgány. 

Práce má s ohledem na tematiku a její vývoj historicko-logický způsob zpracování. Příslušné 

koncepci odpovídá řazení do jednotlivých kapitol, metoda a zpracování vychází z podrobného 

studia a  analýzy příslušných smluvních pramenů, judikátů a kvazijudikátů smluvních 

mechanismů a z dokumentů "soft law", jakož i z odborné literatury domácí i zahraniční 

provenience. Tato práce usiluje o hlubší pochopení zákazu diskriminace v klíčovém 

mezinárodním systému ochrany lidských práv, který působí mimo jiné i v České republice - v 

systému založeném Úmluvou o ochraně lidských práv  a základních svobod. 



 
 

Analýza právních dokumentů, které se vztahují k zákazu diskriminace je sledována i z 

pohledu vývoje ženské otázky jako součásti sociálního procesu. Vývoj pramenů je zkoumán 

od industriálního procesu v dílčích úpravách pracovního práva, pozornost je soustředěna na 

vývoj smluvních dokumentů po druhé světové válce, kdy je ochrana žen a zákaz diskriminace 

z důvodu pohlaví obsažena v úmluvách univerzální i regionální povahy, až po dnešní podobu 

více než 30 úmluv soustředěných na ženskou otázku. 

Téma práce bylo zvoleno i vzhledem k dlouhodobé advokátní praxi potvrzující, že 

problematika rovnosti mužů a žen  jakkoliv  aktuální  není dostatečně zohledněna ani v 

domácí legislativě ani  v politické praxi. Na rozbor právních norem a institucionálních 

nástrojů na vnitrostátní úrovni navazovalo několik konkrétních šetření v rámci soudní praxe, 

jejichž základním cílem bylo zjištění, jak je s těmito právními a institucionálními nástroji 

zacházeno v soudní praxi. 

Vstupem do problematiky této práce byl vývoj principu rovnosti od dob formování 

genderových vztahů až po  mezinárodní regulaci, analýza právních dokumentů , které se 

vztahují k zákazu diskriminace  na poli OSN a Evropy, rovnost a zákaz diskriminace v 

judikatuře Evropského soudního dvora a také vývoj v českém právu. Zákaz diskriminace byl 

zkoumán v mezinárodně právních dokumentech a to buď obsažený jedním z mnoha 

zaručených práv anebo výlučným předmětem úpravy. Snahou autorky bylo soustředění 

pozornosti na základní otázky se zákazem diskriminace spojené, značná pozornost je 

věnována judikatuře soudních orgánů daného systému. 

Dalším krokem byla samotná analýza stěžejního dokumentu určeného výhradně ženám a 

jejich ochraně před diskriminací, a to Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. 

Sledována byla úloha Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen, který hraje 

nezastupitelnou roli při hodnocení postupů, posuzování zpráv a individuálních stížností a 

zároveň umožňuje aktuální  výklad problematiky. Autorčina pozornost byla věnována 

zejména provázanosti  právních norem navzájem, zda jsou v souladu se základními právními 

dokumenty a taktéž aplikace koncepce rovnosti do koncepcí politik vlád. 

Hlavním účelem práce je podat analýzu instrumentů a přispět k historicko-logickému výkladu 

zkoumáním problematiky s důrazem na rozbor nejdůležitějších problémů spojených s rovností 

mužů a žen  syntetizujícím pohledem při uplatnění zejména implementace mezinárodních 

standardů do českého právního řádu. 
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Úvod 

Princip rovnosti a zákaz diskriminace jsou základními kameny moderních právních řádů. Celé 

právní řády jsou postaveny na rozlišování, klasifikacích, kategoriích a odlišném zacházení pro 

různé subjekty. Znevýhodnění  právního  postavení jednoho před druhým na základě osobních 

charakteristik jako je pohlaví, rasa, sexuální orientace, věk, národnost, náboženství  a dalších 

aspektů, které jsou považovány za zakázaný důvod, by tedy mělo být důsledně 

sankcionováno.   Vysoká úroveň koncepčního rozlišování spočívající v neustálé tvorbě 

nových normativních diferenciací, je oprávněně považována za charakteristický rys 

moderního právního řádu.1 

Zásada rovnosti je fundamentálním principem ochrany lidských práv a stala se součástí 

mezinárodních instrumentů ochrany lidských práv i ústavních pořádků v USA2, v obou 

evropských systémech a také práva českého. 

Rovnost jako pojem není jen ideálem. Snahy zachytit tento ideál v právní podobě jsou početné 

a často rovnostní klauzuli obsahují všechny mezinárodní i vnitrostátní lidskoprávní 

dokumenty a v mnoha právních řádech je ještě posílena zákonnými opatřeními. Svědčí to o 

tom, že všichni chápeme významnost a dosah rovnosti, ovšem čím hlouběji však zkoumáme, 

tím více se její význam mění.3 Praxe ukázala, že rovné zacházení může ve skutečnosti 

upevňovat nerovnosti. Tento zdánlivý paradox pochopíme, pokud přijmeme skutečnost, že 

rovnost lze chápat různými způsoby, a to podle toho, které základní pojetí zvolíme. Právě 

volba určitého pojetí rovnosti nevyplývá z logiky, ale z hodnot nebo politických zájmů. Tyto 

otázky jsou obzvláště náročné pro zákonodárce, kteří stojí  před úkolem převést abstraktní 

pojmy do zákonů.4 

Pojem rovnosti má mnoho podob ve vazbě na filosofický, politický, teoretický obsah a v 

závislosti na nich se pak formuje jako problém právní.  Podléhá  výrazným změnám v 

                                                           
1
 Nesouhlasné stanovisko  soudce Evropského soudu pro lidská práva B. ŽUPANČIČE věci Chassagnou a spol 

versus Francie. V tomto stanovisku ŽUPANČIČ, B. formuluje základní dilema týkající se skloubení požadavku 
rovnosti a potřeby rozlišování. 
 
2
 Čl.I: "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits", který převzala většina evropských ústav i 

čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv ("Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a v právech"). 
 
3
 FREDMAN, S. "Antidiskriminační právo", Multikulturní centrum Praha, Poradna pro občanství, občanská a 

lidská práva, Praha 2007. 
 
4
 tamtéž. 
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průběhu času a přístupu společnosti., což způsobuje mnohé interpretační obtíže.  Teorie 

rozlišuje několik konceptů rovnosti: 5 

- rovnost formální,  

- rovnost materiální, 

-  rovnost výsledků, 

- rovnost příležitostí, 

- rovnost transformační. 

Formální rovnost je postavena na premise, že spravedlivé znamená všem stejně, bez ohledu 

na společenský, sociální či etnický původ jednotlivců.  Představuje pojetí rovnosti před 

zákonem "de iure" nikoli "de facto". Za rozhodující se zde považuje nutnost zrušení 

formálních vylučujících zákonů a zákaz jednání založeného na otevřených předsudcích.6 

Naproti tomu rovnost materiální naopak přihlíží ke skutečnostem jako jsou společenské, 

sociální, etnické či jiné pozadí  jednotlivce a snaží se je zohlednit.7  

Rovnost příležitostí 8 je speciálním příkladem materiální rovnosti. Rovnost výsledků 

nevyžaduje rovné zacházení, ale dosažení rovných výsledků9, resp. úsilí o to, aby byli 

"všichni stejně v cíli". Základní myšlenkou rovnosti příležitostí je poznání, že skutečné 

rovnosti nemůže být dosaženo, pokud mají jednotlivci odlišné startovací pozice. Předpokládá 

tedy větší aktivitu ze strany státu, klade důraz na rozdělení konečných výhod, přičemž toto 

                                                           
5
 Bobek,M.- Boučková, P.- Kuehn, Z.: Rovnost a diskriminace, C.K.Beck  Praha,2007, s.10. 

 
6
 FREDMAN, S.: Atidiskriminační právo, Multikulturní centrum Praha 2007. Dále Fredman uvádí:"Nevýhodou 

rovnosti jako konzistentnosti je nutnost najít komparátora. Rovnost jako konzistentnost vyžaduje odpověď na 
otázku rovna komu? Tu odpovědí je nevyhnutelně "rovna muži". Pod vlajkou stejnosti jsou ženy měřeny podle 
toho, nakolik odpovídají mužům. Genderová neutralita tak prostě znamená mužskou normu". 
 
7
  Havelková, B.: Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES, Právní rozhledy 11/2007, 

s. 385, uvádí: " U rovnosti v materiálním smyslu (též rovnosti věcné) zacházíme formálně nerovně s fakticky 
nerovnými subjekty, abychom kompenzovali tuto faktickou nerovnost a napomohli nastolení faktické rovnosti. 
Rovnost materiální se nespokojuje se zaručením rovnosti de iure - snaží se o rovnost de facto." Použito z 
judikatury Ústavního soudu ČR, nález sp.zn. Pl.ÚS 15/02/)bod26). 
 
8
 tamtéž. Fredman uvádí: " Stále oblíbenější alternativou k rovnosti jako konzistentnosti i k rovnosti výsledků je 

pojetí rovnosti příležitostí. Tato pojetí kráčí střední cestou mezi formální rovností a rovností výsledků".  
 
9
 tamtéž. Fredman uvádí:" Silnou stránkou pojetí rovnosti je vědomí, že zdánlivě identické zacházení muže v 

důsledku minulé nebo trvající diskriminace v praxi posilovat nerovnost.". 
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rozdělení může být zaměřeno na jednotlivce či určitou skupinu osob nebo na dosažení 

proporcionálního zastoupení. 

Rovnost příležitostí je pak nejvíce diskutovanou koncepcí rovnosti, kterou lze vyjádřit jako 

úsilí o to, aby "všichni stáli na stejné startovací čáře". Typickým případem této koncepce jsou 

hojně diskutované "kvóty"či termín "pozitivní opatření"10 nebo preference.11 Rovnost 

příležitostí usiluje o odstranění překážek znevýhodňujících určitou skupinu.  

Rovnost jako hodnota, často  balancuje proti jiným hodnotám či lidskými právy, vzdělání, 

zdravotní péče, politická participace a reprezentace, ale i distribuce sociálních dávek, daňové 

zatížení, přístup k veřejným podporám a další. Nejčastěji dochází ke střetu mezi rovností a 

svobodou jednotlivce či mezi rovností a různými ekonomickými faktory.12 

Diskriminace pak představuje  "rozlišování, omezení nebo odnětí práv v určité kategorii 

obyvatel pro její pohlaví, rasu, národnost či jiné rozlišení", přičemž hlavním parametrem 

hodnocení rozdílů je rovnost. O  znacích diskriminace, diskriminačních důvodech a 

současném právním pojetí bude podrobně hovořeno v dalších kapitolách. 

Vývoj principu rovnosti  prošel několika vývojovými  fázemi. Rovnost jako ideál je relativně 

moderní myšlenka.  Na počátku bylo nutné odstranit formální právní překážky rovnosti, např. 

otroctví, vyloučení vdaných žen z majetkových práv, práva k vlastním dětem či z volebního 

práva. Postupně se rovnost stala skutečným nástrojem boje proti rasismu a diskriminaci z 

důvodu pohlaví, ovšem nikoliv jako právní idea, ale jako motivace politického aktivismu. 

Skupiny usilující o rovnost pochopitelně postrádaly politickou moc, proto byl pokrok velmi 

pomalý. Lze rozlišit tři hlavní fáze vývoje právního principu rovnosti. V první fázi bylo třeba 

zrušit formální právní překážky jako otroctví, u vdaných žen odpírání vlastnických práv, práv 

k vlastním dětem, volebního práva, postupně odměňování žen podle oddělených nižších 

sazebníků a především odstranění předsudků. Druhá fáze představovaná antidiskriminační 

legislativou představovala nový impulz v podobě zákonného zákazu diskriminace nebo 
                                                           
10

 Pojem "affirmative action" pochází ze Spojených státu a lze jej předkládat též jako jako afirmativní či 
vyrovnávací akce, resp. opatření. právo ES používá tento pojem Positive action, který zde překládáme jako 
pozitivní opatření. 
 
11

 Havelková, B.: Pozitivní opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v právu ES, Právní rozhledy 11/2007., 
ročník 15, str. 385 a dále. 
 
12

  Bobek, M.: Rovnost a diskriminace, C.K.Beck v Praze, 2007, s.7. Dále Bobek uvádí: Konflikty mezi rovností a 
jinými hodnotami jsou řešeny vyvažováním v konkrétním případě. V tomto kontextu bývá pro váhu principu 
rovnosti určující, zda ji vnímáme jako hodnotu finální či zprostředkující". 
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nerovného zacházení pro veřejné i soukromé aktéry.13  Třetí fáze zákonů o rovnosti vedla k 

přepracování zákonů o rovnosti, kdy je třeba rozšířit hranice nezákonnosti diskriminace a 

přiostřit nástroje k dosažení nejen negativního zákazu diskriminace, ale také povinnosti 

rovnost aktivně prosazovat. 

Přes přijímání antidiskriminační legislativy v podobě mezinárodněprávních dokumentů a 

antidiskriminačních zákonů v jednotlivých zemích se ukázalo jako nedostatečné pro 

odstranění znevýhodnění určitých skupin obyvatel. V současné době nejnovější generace 

koncepce rovnosti mezi muži a ženami tzv. "transformační rovnost" vychází z předpokladu, 

že dosažení plné a trvalé rovnosti je možné jen za předpokladu, že sociální struktury 

hierarchie a dominance založené na pohlaví a gendru budou transformovány. Pozitivních 

výsledků lze docílit pouze společným úsilím obou pohlaví.14 

Řada zemí bojuje o uznání formální rovnosti a stupeň vývoje výkladu instrumentů by měl 

reagovat na kritéria. I v tomto směru je zachyceno celé spektrum dokumentů, které ve 

výkladu nutně nemusí mít shodnou prioritu v jednotlivých zemích. 15 

Odpověď na  to, co je to rovnost a zákaz diskriminace, kde je hranice mezi běžnou klasifikací 

a nezákonnou diskriminací, s čím je srovnatelná, kdy a z jakých důvodů je diskriminace 

ospravedlnitelná, je v průběhu staletí neustále měnícím se společenským konsensem. 

Východiskem této práce zůstává vývoj rovnosti a zákaz diskriminace v mezinárodních 

úmluvách, v obou systémech evropských a v právu českém.   

Hlavním účelem práce je podat analýzu instrumentů a přispět k historickologickému výkladu 

zkoumání problematiky rovnosti mužů a žen s důrazem na analýzu nejdůležitější problémů 

spojených  s implementací mezinárodních standardů. Autorčin záměr je nejenom definovat 

povinnosti státu, kterými zajistí rovnost mužů a žen s ohledem na sociální možnosti, ale též s 

přihlédnutím k životním cyklům žen, kdy ženy čelí v různých fázích života specifickým 

překážkám - mateřství, gendrovým předsudkům, ztrátě ženské atraktivity, osamocené ženy-

matky se závislými dětmi a další - znevýhodňujícími v  pohledu na pohlaví , a i tento přístup 

                                                           
13

  FREDMAN, S.: Antidiskriminační právo, Multikulturní centrum Praha, Poradna pro občanství, občanská a 
lidská práva, Praha 2007. 
 
 
14

 Hýbnerová, S.: " Rovnost a Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, 2014 doposud 
nepublikováno 
 
15

 Srovnej KLUČKA,J.: Rovnost a rovnoprávnost v evrópskom a medzinárodnom práve, Právný obzor, ročníka  
89, 2006, č. 2 str. 123-138. 
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při implementaci právní normativity je nanejvýš důležitý, jelikož umožňuje mimo jiné i nový 

pohled na ustanovení pozitivní diskriminace. Je třeba ji rozebrat v jednotlivých kategoriích, 

protože to usnadňuje relevantní výklad a zároveň  nám usnadňuje z jaké perspektivy se dívat 

na konkrétní instrumenty práv univerzálních či regionálních. 

     

Část I. 

Vývoj principu rovnosti od dob formování genderových vztahů po mezinárodní regulaci 

 

1. Geneze mezinárodněprávní  úpravy postavení ženy 

Základní lidské poznatky historie a dějin náboženství svědčí o nerovném postavení žen jak v 

dávné tak nedávné minulosti. Žena byla považována za specifickou kategorii obyvatelstva, jež 

podléhala ve všech historických typech států specifickým druhům nerovnosti před zákonem a 

diskriminaci z důvodu pohlaví. Tato nerovnost se projevovala zejména v odpírání lidských 

práv, v nerovnosti před zákonem a v různých formách exploatace plynoucí z biologických 

specifik ženy. 

 

 1.1. Stručný historický vývoj principu  rovnosti 

Výjimku tvořila - a dodnes v některých oblastech rozvojového světa přežívají  v rodovém 

uskupení - postavené na matriarchátu vyznačujícím se důrazem na krevní pouto, vazbu matky  

a dítěte, rovnost žen a mužů náležejících k téže komunitě. Problém rovnosti a nerovnosti se 

vyvíjel postupně s dělbou práce, kdy muži získávali dominantní postavení a ženy naopak 

ztrácely na společenském významu. V následujících etapách vytvářením sociální diferenciace,  

například praxe určovat původ dítěte dle otce a dle nahromaděného majetku. Tento pak je 

přejímán do světových náboženství - křesťanství, hinduismu, judaismu či islámu - kdy je 

připisována nadřazenost mužů a společenská úloha žen je marginalizována nebo zcela 

opomíjena. 
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Teprve osvícenství  objevuje pro evropskou společnost nové pojmy jako přirozené právo, 

občan, občanská společnost, lidská práva.16  Koncem 18. století a po celé 19. století vzrůstá 

zájem o lidská práva a to snahou jedince o participaci  na politickém životě.  Základem všech 

moderních listin lidských práv se stává princip rovnosti před zákonem upravený  v Deklaraci 

nezávislosti USA z roku 1776 a ve francouzské Deklaraci práv člověka a občana z 26. srpna 

1789. Obě deklarace vycházejí z teze, že lidé jsou ve své přirozenosti nositeli práv 

nezávislých na státní moci  a jejich práva jsou nezcizitelná. Jde o první podobu 

institucionalizace lidských práv v ústavách.17 

Princip rovnosti před zákonem , resp. " zákaz určitých typů rozlišování mezi lidmi" je 

upraven v Deklaraci práv člověka a občana z roku 1789 a provolává, že: 

   "Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a v právech". V článku 6 pak dále 

doplňuje, že "Zákon musí být stejný pro všechny, ač už chrání, či trestá. Všem občanům, kteří 

jsou si před ním rovni, jsou stejně dostupné veškeré hodnosti, místa a veřejné úřady podle 

jejich schopností, přičemž jediným rozlišením je jejich ctnost a talent". 18 

První moderní ústava nežádá "absolutní" rovnost všech ve všem.  Nezakazuje napříště 

rozdělovat či rozlišovat, ale říká, že rozlišování z určitých důvodu je napříště nepřípustné. 

Rovnost pohlaví však nedeklarují. 

V prvních ústavách se setkáváme se zákazem určitých typů rozlišování mezi lidmi,  postupem 

času  je výraz "diskriminace" chápán jako označení s konotací negativního, coby nedůvodné i 

svévolné rozlišování, které určité skupině škodí.  

Zákaz diskriminace se však promítá  i v pozitivním mezinárodním právu. Rovnost zacházení 

se stala jedním z hlavních cílů Mezinárodní organizace práce (MOP) od jejího založení v roce 

1919. Zásada rovného zacházení byla obsažena v ústavě MOP a znovu potvrzena Filadelfskou 

deklarací v roce 1944: 

                                                           
16

 Pojem lidských práv lze sledovat v listině Magna charta libertatum z roku 1215. 
 
17

 Čl. 1: " Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits", který převzala většina evropských ústav 
i čl. 1 Všeobecné deklarace lidských práv ( "Všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a v právech"). 
 
18

 Deklarace práv člověka a občana ("Le Declaration des droits de l´homme at du citoyen") výrazně ovlivnila 
pojetí evropského nahlížení na základní lidská práva . 
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 "Všichni lidé, bez ohledu na rasu, víru nebo pohlaví, mají právo usilovat o svůj 

hmotný prospěch a duševní rozvoj v podmínkách svobody a důstojnosti, ekonomické 

bezpečnosti a rovnosti příležitostí". 

Z osvícenské  myšlenky, že "všichni lidé se rodí jako sobě rovni" vyplývá uznání zákazu 

diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, což je jasně vyjádřeno jak v Chartě 

OSN tak ve Všeobecné deklaraci lidských práv Spojených národů z roku 1948, článek 1 : 

"Všichni lidé jsou zrozeni jako svobodní a rovní co do důstojnosti a práv". 

V souvislosti s mezinárodněprávní ochranou lidských práv byl princip nediskriminace 

postupně zaváděn do vnitrostátních právních řádů  členských zemí OSN a to včetně 

Rozvojových států.  

V současném mezinárodním právu se obvykle rozlišuje mezi diskriminací, která  je zakázaná  

a mezi rozlišováním, které je za určitých okolností povoleno. Nikdo tak nesmí být 

diskriminován na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politických nebo 

jiných názorů nebo sociálního původu nebo příslušnosti k národnostní menšině, na základě 

majetku, rodového nebo jiného postavení.  

 

 1. 2.  Počátky mezinárodní ochrany práv žen - boj proti obchodu se ženami 

Tradiční pojetí mezinárodního práva nestanovilo ve vztahu k jednotlivcům obecně a ženám 

žádná omezení či závazky. První závazky vztahující se k ženám, vtělené do mezinárodních 

smluv se týkaly spolupráce států ve věci potírání obchodu se ženami, probíhající přes hranice 

států a kontinentů, a mající vazbu na tehdy se stabilizující mezinárodně právní zákaz 

otroctví.19  Mezinárodněprávní garance zákazu obchodu s otroky, ženami a dětmi se vyvíjí v 

19. a na počátku  20. století. Smyslem přijatých závazků ve specializovaných smlouvách byla 

ochrana žen před krajními formami vykořisťování, souvisejícími s jejich biologickými 

specifiky. 20 

                                                           
19

 Srovnej Hýbnerová, S.: "Smluvní úprava OSN k potírání obchodu se ženami a dětmi za účelem sexuálního 
vykořisťování" in:  Právní následky mezinárodního protiprávního chování, Pocta Čestmíru Čepelkovi, k 80-tým 
narozeninám, UK v Praze, PFUK, 2007. 
 
20

 Srovnej viz Hýbnerová, S."Mezinárodně právní ochrana lidských práv žen", AUC JURIDICA,, 1993, str. 117 
 



8 
 

První úmluva o obchodu se ženami z roku 1904 byla uzavřena v Paříži a zavazovala státy k 

přijetí vnitrostátních opatření správní povahy, k dozoru na železnicích a v přístavech, k 

výměně informaci o zavlečených ženách a jejich repatriaci.  O dva roky později byla v Paříži 

uzavřena další tzv. Pařížská úmluva o obchodu se ženami, která též  upravila  problematiku 

extradice pachatelů relevantních trestních činů.  

Úmluva o potlačení obchodu se ženami z roku 1910 byla vyhlášení v rakouském říšském 

zákoníku pod č. 26/1913 říš.zák. Spolu s ní jako přídavek pod stejným číslem byla 

publikována též úmluva z roku 1904.21  

V roce 1921 byla k téže problematice uzavřena další, tzv. Ženevská úmluva o potlačení 

ochodu se ženami a dětmi, která vztáhla ochranu i na nezletilé dívky a trestnost obchodu se 

ženami rozšířila i na jeho přípravu a pokus.  Následující Ženevská úmluva z roku 1933 

rozšířila trestní povahu obchodu se ženami i na případy, kdy se tato činnost děje se souhlasem 

oběti. 

Mimo tyto první kroky v oblasti mezinárodního práva trestního sloužící k ochraně žen před 

krajními formami vykořisťování z důvodu pohlaví, se paralelně rozvíjela i mezinárodní 

normativa v oblasti pracovního práva, určená k ochraně žen v pracovních procesu a ke 

zlepšení pracovních podmínek žen. Zde stojí za zmínku Bernská úmluva o zákazu noční práce 

žen z roku 1906. 22 

 

 1.3. Společnost národů (1919) - systém ochrany sociálních a pracovních podmínek 

        žen 

Význam pro další rozvoj mezinárodně právní normativy v této oblasti měl vznik Společnosti 

národů v roce 1919.  Tato ve své zakládací listině "Pakt společnosti národů" uložila členských 

státům Společnosti "zabezpečit a zachovat slušné a lidské pracovní podmínky pro muže, ženy 

a děti na svém území a v zemích, s nimiž jsou v obchodních a průmyslových stycích", a k 

tomuto cíli zřizovat a udržovat potřebné mezinárodní organizace"( čl. 23 lit.a). Společnost 

                                                           
21 Přístup Československé republiky k oběma Úmluvám byl proveden vyhláškou ministra zahraničních věcí pod č. 

160/1922 Sb. 

 
22

  Hýbnerová, S.: "Mezinárodně právní ochrana lidských práv žen", AUC Juridica, 1993. 
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národů byla Paktem pověřena obecným dohledem nad úmluvou o obchodu se ženami (čl. 23 

lit.c). Mezinárodní organizace práce (MOP), založená v roce 1919 a přičleněná ke Společnosti 

národů, převzala do své agendy i ochranu sociálních a pracovních podmínek žen. V 

následujících letech se MOP orientovala na zmírnění tíživých pracovních podmínek žen 

cestou ochranných opatření, vtělených do mezinárodních úmluv přijímaných v rámci této 

organizace.23 Především  ta, která se týkala podmínek zaměstnanosti žen, noční práce žen a 

mateřství  se poté  stala základem čl. 11 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. 

Na základě čl. 14 Paktu společnosti národů  byl zřízen roku 1920 Stálý dvůr mezinárodní 

spravedlnosti. Na jeho půdě byly učiněny pokusy o obsahové vymezení zásadních pojmů  

jako "rovnost" , "nediskriminace", a byl vytvořen rámec režimu pozitivní diskriminace, což 

lze z dnešního pohledu ocenit jako první příklady snahy o skutečně systematické řešení citlivé 

otázky.24 

Po dlouhou dobu však zůstávala myšlenka ženských lidských práv  do značné míry 

opomíjena. Z historického pohledu začíná být "otázka postavení žen"  zmiňována v roce 1937 

kdy byl Společností národů pověřen Výbor expertů, aby provedl šetření o stavu postavení žen 

ve světě, ale v důsledku propuknutí druhé světové války byl rozpuštěn a práce  nebyla 

dokončena. 

Na regionální úrovni se v roce 1928 uskutečnila Konference Spojených států v Havaně, kde 

byla založena "Inter-American Commission of Women", a tento mezivládní orgán získal 

zmocnění zahájit práci na problematice týkajících se postavení žen.  Tato komise iniciovala 

vytvoření  Úmluvy o státní příslušnosti vdaných žen , přijaté v roce 1933 v Montevideu. Tuto 

Úmluvu zmiňuji především proto, že je předchůdcem  článku 9 CEDAWU.25  

 

 

 

 
                                                           
23

 Potočný M.: Mezinárodní organizace, Praha , 1971, srovnej statut MOP. Pakt společnosti národů - 
Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky, Praha 1957, str. 22 - 34 
 
24

 Scheu, Harald. Ch.: Ochrana národnostních menšin podle mezinárodního práva, Karolinum, Praha 1998, s. 30 
-34 
 
25

  Freeman, A., Chinkin, Ch.:  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, A 
Commentary, Oxford University Press 2012 p.3-5  
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2.  Princip rovných práv žen a mužů v mezinárodních dokumentech po II. světové válce  

    Spojené národy 

Zatímco na americkém kontinentě jsou k zaznamenání počátky širšího zájmu o postavení žen 

a ženská práva již od prvé poloviny dvacátého století  Evropa, která byla postižena následky 1 

a 2. světové války, začala vnímat práva jednotlivce obecně a práva žen zejména ve světle 

válečných událostí. 

Zvěrstva páchaná během II. světové války jasně poukázala na fakt, že vnitrostátní právo není 

spolehlivou zárukou základních lidských práv a svobod občanů a jednotlivců.   

Velkou skupinou, která pocítila omezování a popření svých práv na základě irelevantního 

rozlišování - ať již z důvodu rasy, národnosti a nadto vždy s použitím aspektu pohlaví - byly 

ženy, které patřily společně s dětmi k nejvíce postiženým válečným obětem. Kromě toho 

dosavadní model žen jako slabšího pohlaví vyžadujícího ochranu, byl válkou a jejími 

sociálními dopady zpochybněn.  Během války totiž ženy zastávaly pracovní místa povinnosti 

mužů a musely se ztrátami mužů vypořádat, což  vedlo k urychlení procesu emancipace žen. 

 2.1.  Charta OSN (1945) San Francisko 

Na zakládající konferenci OSN v San Francisku, tedy ještě před úplným skončením 2. světové 

války na jaře 1945,  spojilo své síly zhruba 40 nevládních organizací zastupujících ženy, 

odborové svazy, etnické a náboženské skupiny s delegacemi menších států, za účelem 

prosazení konkrétnějších formulací lidských práv a poválečném uspořádání světa. Výsledkem 

bylo zařazení několika ustanovení o lidských právech do  Charty OSN, čímž byly položeny 

základy pro tvorbu mezinárodního práva lidských práv. 26 

Charta OSN jako první dokument  mezinárodního významu , vyhlásila v preambuli "víru v 

základní lidská práva, důstojnost a jedinečnost lidských bytostí, rovnost práv mužů a žen," a  

otevřela prostor pro koncepci zrovnoprávnění žen v mezinárodním měřítku a pro její 

mezinárodně právní vyjádření a zabezpečení.  OSN definovala škálu mezinárodně 

přijímaných práv, včetně práv ekonomických, sociálních a kulturních, občanských a 

politických, a zároveň vytvořila mechanismy zajišťující ochranu těchto práv a podporující 

                                                           
26 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-

soudniho-dvora.pdf 
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vlády při jejich naplňování. Charta OSN představuje univerzální a mezinárodně uznávaný 

kodex, který mohou přijmout všechny národy a každý člověk se na něj může odvolávat.27 

Kromě preambule je princip rovných práv mužů a žen vyhlášen v čl. 1 odst. 3, kde v 

souvislosti s deklarovaným cílem OSN podporovat a posilovat úctu k lidským právům a 

základním svobodám, je expresis verbis vyjádřen i princip nediskriminace z důvodu rasy, 

pohlaví, jazyka a náboženství. Relevantní je též kapitola IX čl. 55 lit. c, stanovící pověření 

OSN činnostmi k zajištění všeobecné úcty k lidským právům a základním svobodám pro 

všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka či náboženství. Článek 56 pak zavazuje všechny 

členy OSN postupovat společně i jednotlivě ve spolupráci s OSN k dosažení cílů stanovených 

v čl. 55. Podle čl. 62 odst. 2 byla Hospodářská rada, jeden ze čtyř hlavních orgánů OSN, 

zmocněna činit doporučení s cílem zajistit úctu k lidským právům a svobodám pro všechny a 

usnadnit tak i jejich realizaci v oblasti zrovnoprávnění žen.28  

Hospodářská a sociální rada byla dále Chartou zmocněna zřídit zvláštní Komisi pro podporu 

lidských práv ( čl. 68). Ve smyslu tohoto ustanovení Rada zřídila v roce 1946 Komisi pro 

statut žen se statutem expertního orgánu Rady. 

OSN definovala celou řadu mezinárodně přijímaných práv, včetně práv ekonomických, 

sociálních a kulturních, občanských a politických, a zároveň vytvořila mechanismy zajišťující 

ochranu těchto práv a podporující vlády při jejich naplňování. V průběhu let byly tato práva 

rozšiřována a postupně byla prosazena jejich všeobecná platnost, nedělitelnost a soulad s 

rozvojem a demokratizací. Světová veřejnost je prostřednictvím vzdělávacích a informačních 

kampaní OSN a dalších mezivládních i nevládních organizací informována o "nezcizitelných 

právech", která jednotlivce chrání před nejrůznějšími formami diskriminace. 

Charta OSN je mnohostrannou mezinárodní smlouvou a uvedená ustanovení  v oblasti 

lidských práv představují právně závazná pravidla, byť obecně formulovaná.  Stranám, tj. 

jednotlivým státům OSN, ukládají tato pravidla povinnosti, vyžadující respekt jak při výkonu 

moci vnitrostátní, tak i při výkonech členských práv v OSN. Dnes je jen velmi málo států, 

které nejsou členy OSN a lze proto říci, že Charta představuje první univerzálně platný 

instrument ochrany lidských práv a svobod s povinností států zabezpečit tato práva a svobody 

bez diskriminace i pro ženy. 

                                                           
27

 Charta Organizace spojených národů - Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky, Praha, 1957,  
str. 145 - 178. 
 
28

 Srov. Šturma, P. : Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv,  C.H. Beck, 2003. 
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  2.1.1. Komise pro statut žen 

Prvním krokem ke zlepšení postavení žen byla strategie zaměřená na statut žen. Komise pro 

statut žen byla založena Hospodářskou a sociální radou OSN usnesením č. 11 ze dne 21. 

června 1946 a byla vybavena statutem expertního orgánu, s cílem připravit doporučení a 

zprávy  v politických, ekonomických, občanských, sociálních a vzdělávacích oblastech práv 

žen. 29 První shromáždění Komise se uskutečnilo v únoru 1947 v New Yorku za přítomnosti 

15 ženských reprezentantek  vlád a získalo tak unikátní charakter historicky nejpočetnějšího 

shromáždění žen ve své době. 

Cílem Komise pro statut žen bylo dosažení rovnoprávného postavení žen a řešení aktuálních 

problémů "vyžadujících okamžitou pozornost  v oblasti práv žen, s cílem implementovat zde 

princip rovnosti práv žen a mužů". 30 V podstatě  to bylo první označení jako sub-komise 

Komise pro lidská práva, v rámci systému  OSN má stejný status jako Komise pro lidská 

práva ( UN Charter Article 68). 

Na prosazení problematiky práv žen do agendy OSN měly značnou zásluhu ženské 

organizace. Vytvořením Komise pro statut žen byla zajištěn prostor pro větší zapojení žen v 

rozhodovacím a negociačním procesu na mezinárodní úrovni. Postupně si komise získala vliv 

na vnitrostátní právní úpravu postavení žen a na jejich zrovnoprávnění de jure. 

 2.2. Všeobecná deklarace lidských práv (1948)) 31 

V roce 1948 (tedy o něco později než předpokládala Charta OSN) byla přijata Všeobecná 

deklarace lidských práv 32, představující základní kámen rozsáhlého systému mezinárodních 

právních instrumentů na ochranu lidských práv vytvářeného po několik desetiletí.  

                                                           
29

  V době svého založení, měla Komise 15 členů, v současné době se sestává z 15 expertů ze všech světových 
kontinentů. Komise se schází jednou za dva roky na 10 dní a její členové jsou voleni taktéž na dva roky. Mezi 
úkoly Komise náleží implementace Rezoluce č. 56 o politických právech žen, koordinace činnosti s komisí pro 
lidská práva Subkomisí pro prevenci diskriminace a ochranu menšin. Komise připravuje návrhy dokumentů 
určených k ochraně práv žen, vypracovává program povznesení žen, na jehož základě vlády členských zemí 
podávají zprávy o úloze žen v ekonomickém a sociálním rozvoji. Komise pro statut žen není totožná s Výborem 
pro odstranění diskriminace že ani není tomuto Výboru nadřízena. Výbor pro odstranění diskriminace žen je 
součástí implementačního mechanismu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a byl touto 
Úmluvou zřízen. 

 
30 ECOSOC Res 48/IV/, March 1947 . 

 
31

 UDHR - Universal Declaration of Human Rights 
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Poprvé v historii se mezinárodní společenství dokázalo shodnout na dokumentu, jehož 

hodnota byla považována za univerzální. Text vznikal dva roky a na jejím návrhu pracoval 

osmičlenný výbor vedený vdovou po bývalém prezidentu USA Eleanor Rooseveltovou. 33 

Osou deklarace se stal všeobecný respekt k základním svobodám, odmítnutí všech forem 

diskriminace a uznání občanských, politických, sociálních, kulturních a hospodářských práv 

člověka. Členské státy se vyjadřovaly  ke každé klauzuli deklarace.34 Přestože Všeobecná 

deklarace byla přijata ve formě rezoluce Valného shromáždění OSN a má proto povahu 

doporučující, její politický a právně interpretační význam je značný. 

Valné shromáždění OSN deklaraci dne  10. prosince 1948 přijalo a den přijetí je symbolicky 

Dnem lidských práv.  Její preambule obsahuje odvolání na Chartou deklarovaná rovná práva 

mužů a žen. Článek 2 pak stanoví povinnosti států aplikovat práva a svobody jednotlivců bez 

diskriminace s tím, že výčet zakázaných diskriminačních důvodů zahrnuje i diskriminaci z 

důvodů pohlaví. Diskriminační klauzule se vztahuje na všechna materiální ustanovení (26 

článků), v nichž jsou definována jednotlivá práva a svobody, bez rozlišení priority 

občanských, politických, hospodářských, sociálních a kulturních práv. Původním cílem 

deklarace byl spíše obecný standard lidských práv, dosažitelná za součinnosti států i 

jednotlivců v určité časové perspektivě, než stanovení právně závazných povinností pro státy, 

které ji přijaly. Princip rovnosti je hlediskem, které je třeba přednostně brát v úvahu při 

výkladu kteréhokoli ustanovení deklarace, a vztahuje se ke každému právu, které deklarace 

přiznává.35 

                                                                                                                                                                                     
32

  Všeobecná deklarace lidských práv, srovnej Dokumenty ke studiu mezinárodního práva a politiky, op.cit.str. 
197 - 202. Deklarace byla přijata Valným shromážděním OSN ve formě rezoluce č. 217/IIIA z 10. prosince 1948, 
dále Flegl Vladimír: Významné dokumenty k ochraně lidských práv, Praha, C.H. BECK, 1998, str. 25 an. Čl. 2:" (1) 
Každý je oprávněn ke všem právům a svobodám, jež stanoví tato deklarace, bez jakéhokoli rozdílu rasy, barvy 
pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, 
majetku, rodu nebo jiného postavení." 
 
Čl. 7" Všichni lidé jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu bez jakéhokoli rozdílu. Všichni 
mají právo na stejnou ochranu proti jakékoli diskriminaci, která porušuje tuto deklaraci, a  proti jakémukoli 
podněcování k takové diskriminaci." 
 
33

 srovnej http://knowyourright2008.org 
 
34

 Text byl podroben celkem čtrnácti stovkám hlasování a proces byl náročný a zdlouhavý, některé muslimské 
státy polemizovaly například s články, které se týkaly rovných práv manželů či možnosti konverze k jinému 
náboženství. západní státy zase kritizovaly zahrnutí ekonomických, společenských a kulturních práv. Přesto 
Valné shromáždění deklaraci 10. prosince 1948 přijalo, jen osm zemí se zdržela hlasování. 
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Dokumenty, které nakonec lidská práva v mezinárodním právu závazně upravilo, byly Pakty 

přijaté Valným shromážděním OSN v roce 1966 -  Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 

Vliv samotné Deklarace přetrvává dodnes. Deklarace inspirovala legislativní systémy ve 

všech částech světa a stala se prvním mezinárodním uznáním svobod a práv každého člověka 

bez rozdílu kulturních a náboženských kořenů, rasy, pohlaví a místa původu. Deklarace 

respektuje rozdíly ideologií, politických systémů, náboženských a kulturních tradic i různé 

stupně vyspělosti ekonomik států.  Stala se základem více než 60 mezinárodních 

lidskoprávních úmluv, které společně vytvořily právně závazný systém mezinárodní ochrany 

lidských práv. 

Všeobecná deklarace a další právní dokumenty OSN daly podnět ke vzniku řady regionálních 

dohod, takovou je Evropská úmluva o lidských právech, Americká úmluva o lidských právech 

a Africká charta lidských práv a práv národů. 

  

 2.3. Mezinárodně právní úprava žen v navazujících dokumentech 

  2.3.1. Úmluva o potlačování obchodu s lidmi (1950) 

Po II. světové válce dochází ke stabilizaci ochrany důstojnosti žen v jejich biologických 

specifikách jako součást procesu stabilizace norem sloužících k mezinárodní právní ochraně 

života a lidské důstojnosti s obecnou působností.  Princip ochrany lidské důstojnosti a 

integrity zahrnuje zákaz prodeje nebo dědění žen, omezování jejich osobní svobody za účelem 

prostituce a těžení z prostituce Státům plyne povinnost zajistit preventivní a represivní 

opatření k zabránění a postihu takových jevů, a to bez ohledu na jejich smluvní závazky.  

Úmluva o potlačování obchodu s lidmi a vykořisťování druhých osob z roku 1949 

 36 je do této kategorie zahrnuto s ohledem na zákaz krajní formy exploatace žen. Státům 

ukládá závazek trestně postihnout každého, kdo pro ukojení vášní druhého spoutá, odvleče či 

                                                                                                                                                                                     
35

  Pavlíček, V. - Hřebejk, J.: Ústava a ústavní řád České republiky, I. díl, Ústava České republiky,  Linde a.s., 
Praha 1994, str. 58-59 
 
36

  Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. Approved by 
General Assembly resolution 317(IV) of 2 December 1949 - úmluva byla přijata v Lake Success - New - York - ČR přistoupla v 
roce 1958, smlouvu do roku 2007 retifikovalo 74 států a 5 dalších ji podepsalo. Úmluva neumožňuje prakticky legalizaci 
prostituce, proto byla vládou  ČR v roce navrženo její vypovězení, což však Poslanecká sněmovnaodmítla 
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zavleče jinou osobu za účelem prostituce. V této oblasti doposud nedošlo ke stabilizaci 

normativity juris cogentis, vymezující obsahové náležitosti zákazu krajních forem 

vykořisťování žen, namířených proti jejich důstojnosti a duševní a fyzické integritě, v 

kontextu společenské a ekonomické reality  současného století. 

  2.3.2. Úmluva o politických právech z roku 1952 

Pro rozvoj mezinárodně právní úpravy postavení žen vytvořila Charta OSN a Všeobecná 

deklarace lidských práv  potřebný legislativní základ. První instrument navazující na oba 

dokumenty byla Úmluva o politických právech žen z roku 1952.37 Jde zároveň o právní 

úmluvu  výlučně nediskriminační povahy (tzn. že neobsahuje ochranná ustanovení). Státům, 

stranám Úmluvy, ukládá povinnost a) zajistit pro ženy sídlící na jejich území právo hlasovat 

ve volbách za stejných podmínek jako muži (čl. 1), b), aby ženy mohly být voleny do všech 

veřejných orgánů zřízených vnitrostátním právem za stejných podmínek jako muži a bez 

jakékoliv diskriminace (čl.2), c) dát ženám právo zastávat všechny veřejné úřady a vykonávat 

všechny veřejné funkce za stejných podmínek a bez jakékoliv diskriminace (čl.3).  

K nediskriminačním úmluvám se dále řadí několik úmluv přijatých v rámci mezinárodních 

organizací přidružených k OSN. Je to především Úmluva o stejné odměně zaměstnaných 

mužů a  žen za stejnou práci, přijatá v rámci MOP v roce 1951.38   Ta ukládá členským státům 

povinnost provádět politiku rovných příležitostí a stejného zacházení v zaměstnání s cílem 

odstranit jakoukoliv diskriminaci žen, zejména pak zajistit stejné odměňování žen a mužů za 

práci stejné hodnoty. V rámci UNESCO byla v roce 1960 přijata Úmluva o zákazu 

diskriminace ve vzdělání, ukládající členským státům povinnost zajistit ve vnitrostátní sféře 

rovný přístup ke vzdělání.39 

                                                           
37

 Úmluva o politických právech žen z roku 1952, publikována pod č. 46/1955 Sb. vyhláška Ministerstva 
zahraničních věcí . 
 

38  Již 29. června 1951 byla přijata na půdě generální konference Mezinárodní organizace práce Úmluva o 

stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, platná pro ČSR ode dne 30. října 1958, 

vyhlášená pod č. 450/1990 Sb., která však stát zavazuje pouze k „podpoře“, příp. „zajištění“ uplatňování zásady 

„stejného odměňování“, což se může provádět jak zákonodárstvím, dále metodami stanovení mezd ať již na 

základě zákona, nebo „uznávanými“, tak kolektivními smlouvami.  Pro Českou republiku je též významné 

přihlášení se k závěrům 4. světové konference OSN o ženách, konané v Pekingu roku 1995, která se 

problematikou rovného odměňování rovněž zabývala. 
 
39

  Úmluva o zákazu diskriminace ve vzděláním - přijata na Všeobecné konferenci Výchovné, vědecké a kulturní 
organizaci Spojených národů dne 14. prosince 1960 
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  2.3.3. Úmluvy OSN ve věcech manželských a rodinných 

V manželských a rodinných záležitostech přijalo OSN dvě úmluvy, které posunuly, resp. 

vedly k odstranění diskriminačních zvyklostí a tradic ve vnitrostátních právních úpravách a 

praxi. V roce 1962 to byla Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavírání 

sňatku a registraci sňatku, která ukládá státům, vedle nezbytných opatření v legislativě a praxi 

týkající se uzavírání manželství i další povinnosti, mj. zajistit ženám svobodu při volbě 

manžela, odstranit sňatky dětí a zasnubování dívek před dosažením věku puberty. 40 Této 

úmluvě časově předcházela Úmluva o státním  občanství provdaných žen z roku 1957 , 

obsahující rámcovou zásadu, že sňatkem se automaticky nemění státní občanství žen a od 

členských států je požadována následná úprava vnitrostátní, umožňující volbu a konsekventně 

i dvojí státní občanství žen provdaných za cizince .41 

Státy se v této úmluvě OSN zavázaly, že právní vznik každého manželství se musí zakládat na 

úplném a svobodném souhlasu obou stran (byť ve výjimečných případech nemusí být obě 

strany přítomné), že legislativně stanoví nejnižší věk pro vstup do manželství a že povedou 

úřední matriku sňatků. 42 

  

 2.4. Rozvoj pracovních standardů v rámci MOP 

V rámci MOP pokračoval rozvoj pracovních standardů speciálně se týkajících žen.43  Trend 

začleňování žen do pracovního procesu sílil a zahrnoval ve stále větší míře i vdané ženy s 

rodinnými povinnostmi. Do té doby přežívající model rodiny, ve kterém ženy nesly větší 

odpovědnost za rodinu než muži, se dostával do rozporu s novým společenským postavením 
                                                           
 

40  Československo podepsalo Úmluvu roku 1963, publikovalo ji pod číslem 124/1968 Sb. Úmluva je v českém 

právním řádu provedena v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb. a v zákoně o matrikách, jménu a příjmení (č. 

301/2000 Sb.) Název v angličtině: Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and 

Registration of Marriages. 

41
 Úmluva o státním občanství provdaných žen č.165/1968 Sb. 

 

43
  Mezinárodní organizace práce - International Labour Organization (ILO) - byla založena v roce 1919,  od roku 

1946  je specializovanou agencií systému OSN. K hlavním úkolům MOP patří vypracovávat mezinárodní úmluvy 
a doporučení v oblasti pracovního a sociálního zákonodárství a zabývat se studiem podmínek právního, 
ekonomického a sociálního postavení pracujících v celosvětovém měřítku.  
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žen. Ve snaze změnit tradiční stereotypy a upevňovat vědomí stejné odpovědnosti mužů a žen 

za výchovu dětí a péči o děti i další rodinné povinnosti a konsekventně zabezpečit rovný 

přístup mužů i žen ke všem službám a zařízením tomu napomáhajícím, byla přijata Úmluva č. 

156 o pracovnících s rodinnými povinnostmi (1981).  Jejím cílem je vytvořit stejné podmínky 

a zacházení pro ženy a muže s rodinnými povinnostmi. Úmluva obsahuje výlučně 

nediskriminační opatření a  expresis  verbis stanoví, že rodinné povinnosti samy o sobě 

nemohou být právoplatným důvodem ztráty zaměstnání, a to jak pro muže, tak pro i ženy. 44 

Této úpravě časově přecházela Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání z 4. 

června 1958, napomáhající státům rozvíjet nediskriminační politiku a legislativu, 

zabezpečující rovnost v zaměstnání a povolání bez diskriminace z důvodu pohlaví. Každý 

statut, který ratifikoval Úmluvu, je povinen zajistit její základní cíl, tj. rovnost příležitostí a 

zacházení , vnitrostátními prostředky, včetně právních. 

V čl. 1 je jasně definován výraz "diskriminace" , který zahrnuje " jakékoliv rozlišování, 

vylučování nebo dávání přednosti založeného na rase, barvě pleti,  pohlaví, náboženství, 

politických názorech, národnostním nebo sociálním původu, které má za následek znemožnění 

nebo porušení rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání".   

Článek  1.2  uvádí, že: "Jakékoli rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na 

kvalifikaci vyžadované pro určité zaměstnání se nepovažuje za diskriminaci." 

Článek 5 stanoví : "Zvláštní ochranná a podpůrná opatření, stanovená v jiných úmluvách 

nebo doporučeních přijatých Mezinárodní konferencí práce, se nepokládají za diskriminaci". 

"Každý členský stát může po projednání s reprezentativními organizacemi zaměstnavatelů a 

pracovníků, pokud takové organizace existují, stanovit že se nepokládají za diskriminaci jiná 

zvláštní opatření, jež přihlížejí ke zvláštním potřebám osob, které se z důvodů jako je pohlaví 

... povinnosti k rodině nebo sociální nebo kulturní úroveň obecně považují za osoby, jimž je 

třeba poskytnout zvláštní ochranu nebo podporu." 

Ustanovení týkající se žen (čl. 5 par. 1, 2) obsahuje jak elementy nediskriminační , tak i 

protektivní a korektivní. Ženám v jejich úloze manželek a matek je přiznán speciální sociální 

a kulturní status a z toho důvodu též i nárok na speciální ochranu. Od státu se z těchto důvodu 

vyžaduje přijetí legislativních opatření korektivní a skutečně nediskriminační povahy.  

                                                           
 
44

  Hýbnerová, S.: Mezinárodněprávní úprava lidských práv žen, AUC Iuridica, 1996. 
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Úmluva č. 100 z roku 1951 v článku 2 uvádí, že "každý člen, bude pomocí vhodných 

prostředků v souladu s existujícími metodami pro stanovení sazeb odměňování, prosazovat a 

že pokud je to slučitelné s těmito metodami, zajistí vůči všem pracovníkům aplikaci zásady 

rovného odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty". 

Obě tyto úmluvy, jak Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání a Úmluva 

MOP č. 100 o rovném odměňování za práci stejné hodnoty byly uznány za základní, jak 

uvnitř tak vně MOP, a  bylo to znovu potvrzeno Deklarací MOP  základních zásad a práv při 

práci, kterou Mezinárodní konference práce přijala na svém 86. zasedání 18. června 1998. 

Dalším dokumentem s cílem korigovat diskriminační praxi vůči ženám ztrácejícím 

zaměstnání z důvodu mateřství je Úmluva č. 103 o ochraně mateřství z roku 1952 45, která je 

obecným uznáním práva vdaných žen a matek na zaměstnání a na návrat do zaměstnání po 

ukončení mateřských povinností a kdy mateřská dovolená je dána na úroveň  dovolené ze 

zdravotních důvodů.46 

MOP přijala v roce 1975 Deklaraci o rovnosti příležitostí a zacházení se zaměstnanými 

ženami, v níž článek 1 :"zakazuje všechny formy diskriminace z důvodu pohlaví, které se 

opírají nebo omezují rovnost." Obsahuje ustanovení, kdy pozitivní zvláštní zacházení se 

nebude považovat za diskriminaci, pokud trvá jen po přechodné období a jeho cílem je 

dosažení skutečné rovnosti mezi pohlavími. 

 

3.  Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979) - nejdůležitější             

 mezinárodněprávní dokument určený ženám 

 3.1.   Deklarace o odstranění diskriminace žen (1967)  

V rámci své kompetence vypracovala Komise  návrh Deklarace o odstranění diskriminace žen 

(DEDAW), která byla přijata Valným  shromážděním OSN v listopadu roku 1967, jako projev 

politické vůle členských států zařadit nediskriminaci žen k prioritám svých národních politik a 

učinit ji předmětem mezinárodní právní regulace.  V této intenci pracovala Komise pro statut 

žen od roku 1974 na návrhu Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen.  

                                                           
45

 Úmluva č. 103 o ochraně mateřství z roku 1952, revokuje úmluvy starší a to z roku 1919 a 1946 
 
46

 Štanglová, V.: Postavení ženy v pracovním právu,  Juridica Acta Universitatis Carolinae, Praha 1996, s.47. 
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Sleduje strukturu UDHR, její články identifikují jednotlivé oblasti diskriminace žen -  veřejný 

život, státní občanství vdaných žen, rodina , trestní zákoník, využívání prostituce, vzdělání, 

ekonomický a sociální život. 

Mnohá ustanovení DEDAW již v sobě reflektují finální podobu textu Úmluvy, včetně 

definice "diskriminace". Návrh Úmluvy odráží významné rozdíly mezi rasovou diskriminací a 

diskriminací na základě  pohlaví a zejména bere v úvahu potřebu zakázat diskriminaci žen,  

ke které dochází v rámci vlastních rodin a příslušné komunity. 

Výsledná verze byla produktem spolupráce za široké účasti zástupců vlád, expertů, 

pracovníků OSN a dalších mezinárodních organizací a taktéž reprezentantek ženských 

nevládních organizací.  Jako taková byla též nutně  výsledkem politického kompromisu, v 

jehož pozadí byly odlišné civilizační a kulturní hodnoty a rozdílné ekonomické a sociální 

předpoklady k realizaci Úmluvy ve vyspělých a rozvojových zemích. Úmluva byla přijata 

Valným shromážděním OSN dne 18. prosince 1979  a v platnost vstoupila dne 3. září 1981.47 

 

  3.2. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979) -   

        nejdůležitější  mezinárodněprávní instrument určený ženám 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) z roku 197948 představuje 

nejdůležitější mezinárodněprávní instrument určený ženám a jasně definuje povinnosti států 

odstranit všechny překážky legislativní i ústavní, jež brání rovnému postavení žen ve 

společnosti a ukládá státům další právní i faktická opatření ke zlepšení postavení žen. 

Lze ji považovat za hlavní nástroj ochrany lidských práv žen, univerzální co do působnosti, 

všestrannou co do rozsahu a předmětu úpravy a mezinárodněprávně závaznou. Je chápána 

jako mezinárodní norma definující rovnost mužů a žen ve všech rovinách společenského 

života. 

V současnosti je  ratifikována 187 státy ze 194 států. Pouze sedm států ji dosud nepřijalo. 

Náleží k nim USA, Súdán, Jižního Súdán, Somálsko, Irán a dva malé ostrovy v Pacifiku - 

Palau a Tongo. 

                                                           
47

 Srovnej Hýbnerová, S.: Lidská práva žen na prahu 21. století: Světová a Evropská perspektiva, AUC Juridica, 
1998/3-4, s. 40-42. 
 
48

 plné znění textu srovnej www.osn.cz 
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V roce 1982 byl založen Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen a  tvoří jej 23 

expertek a expertů z různých zemí.   Výbor se schází dvakrát ročně k posouzení a projednání 

národních zpráv signatářských států a vydání doporučení pro jednotlivé země. CEDAW 

představuje projekt pro každou zemi , která dosahuje pokroku pro ženy a dívky. 

Ačkoliv CEDAW nemá formální pravomoc závazně interpretovat Úmluvu, vykládá její 

ustanovení prostřednictvím své kontrolní činnosti. Všeobecná doporučení CEDAW, poskytují 

státům jasný návod, jak aplikovat Úmluvu ve speciálních situacích.49 

Česká republika a Úmluva 

Československá socialistická republika podepsala Úmluvu v Kodani dne 17. července 1980 a 

v platnost vstoupila dne 18. března 1982. Ve Sbírce zákonů byla publikována jako vyhláška 

ministra zahraničních věcí Československé socialistické republiky č. 62/1987 Sb. 

Po rozpadu ČSSR k 1. lednu 1993 se stala Česká republika členskou zemí OSN s přijala 

všechny související povinnosti vztahující se k ochraně lidských práv a to včetně Úmluvy. Tím 

se zavázala začlenit principy rovnosti mužů a žen do české ústavy a související národní 

legislativy a v praxi tuto rovnost naplňovat, ale k tomu bude hovořeno ještě v dalších 

kapitolách práce. 

 3.3.  Obsah Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace   

         3.3.1. Preambule 

 Úmluva jasně potvrdila zásadu nepřípustnosti diskriminace z důvodu pohlaví a jasně 

připomněla a definovala, že "diskriminace žen porušuje zásady rovnosti práv a respektování 

lidské důstojnosti, je překážkou pro účast žen, na rovnoprávném základě s muži, v politickém, 

společenském, hospodářském a kulturním životě jejich zemí, zabraňuje růstu blahobytu 

společnosti a rodiny a znesnadňuje plný rozvoj možností žen ve službě pro jejich země a pro 

lidstvo" (preambule). Zároveň reprodukovala základní koncepci Charty OSN, víru v základní 

lidská práva, v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti a v rovná práva mužů a žen. Jasně 

přednesla své znepokojení, že přes veškeré rezoluce, deklarace a doporučení přijatá OSN a 

odbornými organizacemi,  nadále existuje rozsáhlá diskriminace žen.  Vyslovila přesvědčení, 

                                                           
49

  Srovnej. Hýbnerová, S.: Lidská práva žen na prahu 21. století: Světová a Evropská perspektiva, AUC Juridica, 
1998/3-4, s. 40-42. 
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že nastolení mezinárodního ekonomického řádu, založeného na rovnosti a spravedlnosti, 

významně přispěje k prosazení rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Zdůraznila slovy "majíce 

na paměti velký přínos žen k blahu rodiny a rozvoji společnosti, dosud ne plně uznávaný" a 

vyzdvihla , že " úloha ženy při zachování rodu by neměla být základem pro diskriminaci". 

Úmluva je rozčleněna do šesti částí a sestává se z 30 článků, přičemž obsahuje ustanovení s 

prvky nediskriminační, ochranné a korektivní.  Je třeba zmínit, že text Úmluvy používá 

opakování jazyky v textu, čímž důsledně sleduje pozornost nad obsahem jednotlivých článků. 

  3.3.2.  Článek 1 - 5- všeobecná ustanovení 

Na rozdíl od předchozích úmluv obsahujících ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu 

pohlaví per se stanoví Úmluva jako právní normu "jakékoliv rozlišování, vylučování nebo 

omezování prováděné 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" ( I. část, čl. 1.). Úmluva se tak odpoutává od 

tradičního pojetí nediskriminace, založeného na neutralizaci pohlaví a vyžadujícího rovné 

zacházení s muži i ženami , aby naopak zdůraznila odlišné charakteristiky žen (biologické, 

psychické, zdravotní, sociální atd.). Ty totiž činí ženy zranitelné diskriminací způsobem, který 

zasluhuje specifickou právní reflexi.50 

Státy, které přijaly znění Úmluvy a staly se tak stranami Úmluvy, vzaly na sebe zároveň 

závazek "odstranit diskriminaci žen ve všech jejích formách" a činit tak "všemi vhodnými 

prostředky a bez prodlení" (I. část, čl.2). Úmluva ukládá stranám  závazek činnostní povahy 

vyjadřující povinnost i státům zabezpečit následnou vnitrostátní legislativou (včetně ústavní)  

obsah jednotlivých ustanovení nebo požadují dosažení výsledné situace s tím, že volnost ve 

výběru prostředků je možné dovodit z textace příslušných ustanovení. Čl.2 taktéž státům 

ukládá povinnost kontrolní povahy:  prozkoumat a definovat praktiky vnitrostátních subjektů, 

které bud představují riziko ohrožení uplatňování a požívání práv obsažených v Úmluvě, nebo 

jej přímo znemožňují.  Z čl. 2 plyne státům povinnost "přijmout veškerá příslušná opatření, 

včetně opatření legislativních, ke změně nebo zrušení existujících zákonů, předpisů, obyčejů 

nebo praktik, které představují diskriminaci žen" (zřízení veřejnou instituci Ombudsman).  

                                                           
50

  Hýbnerová, S.: Lidská práva žen na prahu 21. století: Světová a evropská perspektiva, AZU JURIDICA 3-4, 
1998,s. 41-42.. 
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Zároveň ukládá státům povinnost zrušit všechna národní trestní ustanovení, která diskriminují 

ženy. 

Článek 3 stanoví povinnost státům" přijímat veškerá příslušná opatření, včetně opatření 

legislativních, k zajištění plného rozvoje a povznesení žen", ve všech oblastech, zvláště v 

politické, sociální, hospodářské a kulturní. Státům je ponechána volba prostředků, kterými 

tuto povinnost zajistí. 

Článek 4 vymezuje negativně , co nebude považováno za diskriminaci dle Úmluvy, přijmou-li 

státy dočasná zvláštní opatření na faktické urychlení zrovnoprávnění žen a mužů. Dále je zde 

vyjádřena ochrana mateřství, a podle tohoto článku přijetí zvláštních opatření smluvních stran, 

včetně opatření obsažených v Úmluvě, zaměřených na ochranu mateřství,  nelze považovat za 

diskriminaci.  

Článek 5   svým obsahem je klíčovým ustanovením, mající přímý dopad na proces 

zrovnoprávnění žen a jejich plnohodnotnou účast na životě společnosti. V tomto článku je 

definován závazek států napomoci překonání sexuálně předeterminové stereotypní úlohy 

mužů a žen a falešné koncepce založené na myšlence podřazenosti a nadřazenosti jednoho z 

pohlaví. Speciální pozornost je v tomto článku věnována rodinné výchově a mateřství, kdy 

definuje společné rodičovské povinnosti při výchově dětí a stanoví zájem dítěte ve všech 

případech na první místo. 

  3.3.3. Články 6 - 16 - články věcné povahy 

Článek 6 směřuje  do trestně právní oblasti - přijmout veškerá příslušná opatření k odstranění , 

včetně opatření legislativních, k potlačení všech forem obchodu se ženami a vykořisťování 

prostituce žen. 

Část II  zavazuje smluvní státy k přijetí veškerých příslušných opatření k odstranění 

diskriminace v politickém a veřejném životě, zároveň aby ženy  měly příležitost zastupovat 

své vlády na mezinárodní úrovni a na rovnoprávném základě s muži. Tato část obsahuje 

závazek státu přijmout opatření k posílení zájmu žen o aktivní účast v politickém a veřejném 

životě.  

Článek 9  představuje ve srovnání s předchozí Úmluvou o státním občanství vdaných žen 

(1957) posun zejména v části , kdy je uloženo smluvním státům zajistit zejména, že ani 

manželstvím s cizincem, ani změnou státní příslušnosti manžela během manželství, se 
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nezmění automaticky státní příslušnost manželky, neučiní ji osobou bez státní příslušnosti a 

ani ji nepřinutí přijmout státní občanství manžela. Cílem Úmluvy je poskytnout ženám rovná 

práva s muži nabývat, měnit nebo ponechávat si svou státní příslušnost. 

Část III .  článek 10, 11,  Úmluvy, doporučil smluvním stranám přijetí veškerých příslušných 

opatření k odstranění diskriminace žen, aby jim byla zajištěna stejná práva s muži v oblasti 

vzdělání, dále stejné podmínky pro volbu zaměstnání a povolání, včetně používání stejných 

kritérií výběru v zaměstnání, práva na stejnou odměnu, včetně výhod a na stejné zacházení 

pokud jde o práci stejné hodnoty, jakož i rovnoprávnost při hodnocení kvality práce.  Tyto 

články se promítají i v dnešních navazujících dokumentech. Tento detailní a všestranný 

článek uznává význam vzdělání pro vytváření rovných podmínek účasti žen a mužů ve všech 

oblastech a aspektech života. Především z něj lze čerpat při prosazování práv žena mužů ve 

sféře pracovní s vyloučením diskriminace žen z důvodu sňatku a mateřství.  Zvláštní péče je 

věnována taktéž otázkám sladění pracovních povinností a zájmů s péčí o děti, včetně sankcí 

případného porušování ochrany matek a těhotných žen v článku 12.  

Článek 13 Úmluvy ukládá smluvním státům přijmout veškerá příslušná opatření k odstranění 

diskriminace žen v ostatních oblastech hospodářského a společenského života s cílem zajistit, 

na základě rovnoprávnosti mužů a žen, stejná práva, zejména právo na rodinné přídavky, 

bankovní půjčky, hypotéky a jiné formy úvěru, taktéž právo na rekreaci, sport a účast ve 

všech formách kulturního života. 

Speciálně diskriminovaných skupin žen se týká článek 14, který ukládá smluvním státům vzít 

v úvahu zvláštní problémy týkající se venkovských žen a jejich života ve venkovských 

oblastech. Zároveň vyzdvihl jejich významnou roli, včetně jejich práce v hospodářství,  a 

jejich zásluhu na všestranném zachování jejich rodin. Tento článek definuje práva této 

skupiny žen s cílem umožnit jim účast na rozvoji venkova a na prospěchu z něj. 

V části IV obsah článku 15,jasně definuje závazek poskytnout ženám rovnost s muži před 

zákonem, a v občanskoprávních záležitostech jim zajistit právní způsobilost, která "je totožná 

se způsobilostí mužů a stejné možnosti pro uplatnění této způsobilosti". Zároveň ukládá 

povinnost státům - stranám Úmluvy poskytnout ženám stejná práva uzavírat smlouvy a 

spravovat majetek. 

Článek 16 se dotýká manželství a rodinných vztahů, kdy upravuje právo na vstup do 

manželství, možnost svobodné volby manžela, práva a povinnosti po dobu trvání manželství a 



24 
 

při jeho zániku, stejná rodičovská práva a další, kdy ukládá povinnost státům přijmout 

opatření, která zajistí rovnoprávnost mužů a žen. Lze konstatovat, že z tohoto článku čerpají 

státy i při vytváření současné legislativy. 

  3.3.4. Články 17 - 22  - nezávislý monitorovací mechanismus Výboru 

Pro dosažení plnění Úmluvy byl ustaven Výbor pro odstranění diskriminace žen (CEDAW), 

který je příslušný posuzovat periodické zprávy smluvních stran o plnění závazků z úmluvy 

vyplývajících. (část IV, čl.17).  Hlavní funkcí Výboru je posuzování zpráv předkládaných 

státy Úmluvy, přičemž tento mandát je široce interpretován.  Důležitou součástí práce Výboru 

je formulace všeobecných doporučení, založených na poznatcích z předkládaných 

individuálních zpráv. Pravomoc přijímat individuální stížnosti však Výbor přímo z Úmluvy 

nemá. Ta je předmětem dodatkového protokolu (viz níže). 

  3.3.5. Články 23 - 30 - závěrečná ustanovení 

Zde jsou obsažena závěrečná ustanovení Úmluvy, společná k jiným smlouvám o lidských 

právech, jakož i technická procedura ratifikace Úmluvy, žádost o revizi a způsob řešení 

případných sporů mezi dvěma či více státy, pokud jde o výklad nebo provádění textu Úmluvy. 

  

 3.3. Opční protokol k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen 

Vídeňská deklarace a akční program z roku 199351 doporučil doplnit kontrolní mechanismus 

Úmluvy o stížnosti jednotlivců na základě přijetí  opčního protokolu. Opční protokol úmluvy  

přijalo Valné shromáždění OSN v roce 1999, k němuž se připojilo 59 států. Jeho ratifikací  

bylo umožněno jednotlivcům i skupinám předkládat Výboru stížnosti na porušování Úmluvy 

v souladu s článkem 2, pod jurisdikcí smluvního státu oběti. Kromě přijetí stížností 

jednotlivců má Výbor (CEDAW) oprávnění zahájit šetření ve státě, který je stranou Úmluvy, 

pokud získal informace o jejím hrubém a systematickém porušování ( viz článek 8). 52 
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 UNGA Res 54/4, 6 October 1999, UN A/RES/54/4 
 
52

  Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations against  Women, Optional Protocol, Connors, 
Jane, p.608 - 609, Oxford University, Press 2012 
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V den podpisu, tj. 10. prosince 1999 se slavnostní akce v sídle OSN se účastnilo 23 států53 , 

kdy generální sekretář Kofi Annan54 prohlásil, že si nedovede představit lepší způsob, jak 

oslavit lidská práva v tento poslední den století, který vidí jako velký pokrok v oblasti 

ženských práv,, kdy přidá tento důležitý nástroj k  sadě ostatních nástrojů, aby ženy byly 

opravdu vybaveny ženskými právy.55 

 3.4.  Implementace Úmluvy a problémy s ní spojené 

Historická důležitost úmluvy je nepopiratelná. Jde o univerzálně aplikovatelný právní 

instrument, v němž je obsažen derogační článek, který povoluje zvláštní opatření k dosažení  

de facto rovnosti, aniž by tím docházelo k diskriminaci. Pozitivní opatření musí být dočasná a 

jejich působnost má skončit, jakmile se dosáhne cílů rovnosti příležitosti a rovného zacházení. 

Úmluva povýšila otázku pozitivní akce na úroveň mezinárodního společenství, kdy právní 

princip je společný všem právním systémům.56 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen identifikuje oblasti, způsoby a prostředky 

diskriminace žen a zavazuje smluvní strany Úmluvy, k přijetí právních a mimoprávních 

opatření k dosažení standardu požadovaného Úmluvou. Implementační systém, respektující 

odlišné sociální, kulturní, ekonomické, civilizační a další podmínky aplikace Úmluvy, 

ponechává dostatek prostoru pro následnou úpravu vnitrostátní a volbu prostředků pro 

dosažení souladu s ustanoveními Úmluvy. Dikce materiálních a procedurálních ustanovení, 

jako i implementační mechanismus, respektují skutečnost, že odstranění diskriminace žen je 

složitým dlouhodobým procesem a že naplnění ustanovení Úmluvy vyžaduje řadu návazných 

opatření. 

Přestože je kontrolní mechanismus koncipován jako slabý,  tato Úmluva  znamená pro svůj 

komplexní přístup velký pokrok oproti jednoúčelovým smlouvám starší generace, jakými  

                                                           
53

 Austria, Belgium, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Czech republic, Denmark, Equadeor, Finland, France, 
Germany, Greece, Iceland, Italy, Liechtenstein, Luxemburg, Mexico, The Netherlands, Norway, Senegal, 
Slovenia, Sweden 
 
54

 Do funkce generálního tajemníka byl navržen Radou bezpečnosti 13. prosince 1996, o čtyři roky později  byl  
Valným shromážděním do funkce potvrzen. Jeho první funkční  začalo 1.1.1997 a druhé funkční období začalo 
1.1.2002 a skončilo roku 2006. 
 
55

  Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations against  Women, Optional Protocol, Connors, 
Jane, p.616, Oxford University, Press 2012 
 
 
56

 Pozitivní akce v oblasti rovnosti mužů a žen - Závěrečná zpráva skupiny expertů zabývající se pozitivní akcí ve 
prospěch rovnosti žen a mužů (EG-S-PA), Rada Evropy, 2000. 
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jsou Úmluva o politických  právech žen z roku 1953, Úmluva o státním občanství provdaných 

žen z roku 1957 a Úmluva o souhlasu k manželství, nejnižším věku pro uzavření manželství a 

registraci manželství z roku 1962. Z těchto tří úmluv žádná kontrolní mechanismus nezavedla. 

Doposud však univerzální implementace Úmluvy naráží na četné překážky. K těm 

nejzávaznějším náleží politický, kulturní a náboženský extremismus a zdůrazňování úzkých 

nacionálních a etnických zájmů, který doléhá na ženy a ovlivňuje tak jejich právní statut. 

Překážkou se ukázal být rozdílný postoj jednotlivých členských států, opírající se mimo jiné o 

jednotlivé ústavy a dále princip nevměšování se do vnitřních záležitostí země, obsažený ve 

stanovách OSN.  

Výbor se ve snaze o větší efektivitu  především rozšířením zdrojů informací,  požádal 

přidružené organizace k OSN, především UNESCO a MOP o spolupráci při získávání 

relevantních údajů.  

Důležitou součástí  implementační procedury Úmluvy je formulace všeobecných doporučení 

založených na poznatcích shromážděných Výborem. Tato doporučení nejsou adresována 

jednotlivým státům, ale směřují vůči všem stranám Úmluvy. I když CEDAW nemá formální 

pravomoc závazně interpretovat Úmluvu, nutně musí vykládat její ustanovení v průběhu své 

kontrolní práce. Nově přijímaná doporučení svědčí o tom, že si CEDAW postupně osvojuje 

aktivnější interpretační přístup k Úmluvě, což by mohlo napomoci smluvním stranám při 

sestavování zpráv, jako i nevládním organizacím usilujícím na národní úrovni o zlepšení stavu 

práv žen. O tom svědčí dvě všeobecná doporučení CEDAW, která státům poskytují jasný 

návod, jak aplikovat Úmluvu ve speciálních situacích, všeobecné doporučení 19 z roku 1992 

týkající se násilí na ženách, tedy téma, které není Úmluvou speciálně pokryté, a všeobecné 

doporučení 21 z roku 1994 týkající se ustanovení Úmluvy upravujících státní občanství, 

právní způsobilost a problematiku manželství a rodinného práva (čl. 9, 15 a 19). V době jejich 

přijetí nebyly ani jiné lidskoprávní úmluvy vybaveny kontrolním mechanismem.57 

 

  3.5. Výklad článku 4 odstavec 1 Úmluvy 

Od přijetí Úmluvy v roce 1979 jsou východiska Úmluvy  živým dynamickým nástrojem, 

který je neustále rozvíjen pomocí zpráv účastnických států Úmluvy a závěrečným 

komentářům k těmto zprávám. Na svém zasedání  se Výbor snažil objasnit povahu a význam 
                                                           
57

 Hýbnerová S.: Mezinárodně právní ochrana lidských práv žen, AUC Juridica, 1993, s.136-141. 
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čl. 4 odst. 1 s cílem usnadnit a zajistit jeho plné využívání účastnickými státy při provádění 

Úmluvy.  

Neustále je zdůrazňován rozsah a význam článku 4, odstavec 1 v souvislosti s celkovým cílem 

a účelem Úmluvy, jehož cílem je vyloučit všechny formy diskriminace žen s cílem dosáhnout 

de iure a de facto rovnosti žen s muži v požívání lidských práv a základních svobod. 

Úmluva se soustředí na diskriminaci žen, přičemž zdůrazňuje, že ženy trpěly i nadále trpí 

různými formami diskriminace z toho důvodu, že jsou  "ženami". 

Výbor zkoumá články 1 - 5 zvlášť a ve vazbě na článek 24 Úmluvy  ("smluvní státy se 

zavazují, že přijmou na národní úrovni veškerá nezbytná opatření zaměřená na dosažení 

plného uskutečnění práv stanovených touto úmluvou."), které tvoří obecný rámec pro výklad 

všech věcných článků, v jejich vzájemné souvislosti ukazuje, že pro úsilí smluvních států o 

odstranění diskriminace žen jsou klíčové tyto závazky: 

- zaprvé, státy mají závazek zajistit, aby v jejich zákonech nedocházelo k přímé nebo nepřímé 

diskriminaci žen58, a aby ženy byly chráněny příslušnými soudy, jakož i sankcemi či jinými 

prostředky nápravy, proti diskriminaci - ze strany veřejných orgánů, soudů, podniků či 

soukromých osob - ve veřejné i soukromé sféře. 

- zadruhé, státy mají závazek zlepšit postavení žen prostřednictvím konkrétních a hlavně 

účinných politik a programů, 

- zatřetí, státy mají závazek zabývat se převažujícími se genderovými vztahy59 a 

přetrvávajícími stereotypy podmíněnými pohlavím, které mají dopad na ženy nejen jako 

                                                           
58

 Výbor pro odstranění diskriminace žen, obecné doporučení č. 25 uvádí: "K nepřímé diskriminaci žen může 
dojít, pokud jsou zákony, politiky a programy založeny na zdánlivě genderově neutrálních kritériích, která ale ve 
svém skutečném důsledku mají nepříznivý dopad na ženy. Gendrově neutrální zákony, politiky a programy 
mohou neúmyslně prodlužovat existenci důsledků historické diskriminace. Mohou být nevědomky tvořeny 
podle mužského životního stylu, a tedy bez ohledu na aspekty životních zkušeností žen, které se mohou lišit od  
zkušeností mužů. Tyto rozdíly mohou být způsobeny stereotypními očekávajícími postoji a způsoby chování vůči 
ženám, které vycházení z biologických rozdílů mezi ženami a muži. Mohou být způsobeny také obecnou 
podřízeností žen mužům. 
 
59

 " Gender je definován jako sociální význam připisovaný biologickým rozdílům mezi pohlavími. je to 
ideologický a kulturní konstrukt, nicméně promítá se i do oblasti hmotné praxe a opět pak ovlivňuje výsledky 
takové praxe. Má vliv na dělbu zdrojů, bohatství, práce, rozhodování a politické moci a na požívání práv nároků 
v rodině i ve veřejném životě. Bez ohledu na odlišnosti vzniklé v různých kulturách a v průběhu doby, 
genderové vztahy na celém světě s sebou nesou asymetrii moci mezi muži a ženami jako vším pronikající rys. 
Gender je tedy způsob sociální stratifikace, a v tomto smyslu je obdobou jiných způsobů stratifikace, jakou jsou 
například rasa, třída, etnický původ, sexuální orientace a věk. Pomáhá nám pochopit sociální konstrukci 
genderových identit a nerovnou strukturu moci, na níž spočívá vztah mezi pohlavími." 1999 World Survey on 
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jednotlivé činy jednotlivců, ale také v zákoně , v právních, společenských strukturách a 

institucích. 

Výbor ve svých doporučeních požaduje, aby ženy měly rovné výchozí postavení a aby byla 

vytvořením náležitého prostředí posílena jejich schopnost dosáhnout rovnosti výsledků.  Je 

třeba zohlednit biologické, sociální a kulturně dané rozdíly mezi ženami a muži, tzn. za 

určitých okolností bude zapotřebí zacházet s ženami jinak než s muži, aby mohly být takové 

rozdíly zohledněny. 

Biologicky dané trvalé potřeby a zkušenosti žen je třeba odlišovat od jiných potřeb, které 

mohou být výsledkem minulé a současné diskriminace žen ze strany jednotlivých aktérů, 

dominantní genderové ideologie nebo projevů takové diskriminace v sociální a kulturních 

struktuře. Tedy  jsou-li přijímány kroky k odstranění diskriminace žen, mohou  potřeby žen 

procházet změnami nebo mizet, nebo se mohou stát potřebami mužů stejně jako žen. 

Výbor  apeluje na smluvní státy postihnout vícenásobné formy diskriminace - specifická 

skupina žen - jinou měrou či jinými způsoby než muže. 

Po vzniku Úmluvy, v průběhu četných diskuzí, byly často používány různé terminologické 

výrazy a často smluvní státy kladly rovnítko mezi "zvláštní opatření", "afirmativní akce", 

"pozitivní akce", "pozitivní opatření", "obrácená diskriminace" nebo "pozitivní diskriminace". 

Je třeba si uvědomit, že Výbor užívá výhradně výraz "dočasná zvláštní opatření", jak je 

definováno v článku 4, odstavec 1.60 

Výbor pohlíží na uplatňování těchto opatření nikoli jako na výjimku z pravidla nepřípustnosti 

diskriminace, ale spíše jako na zdůraznění skutečnosti, že dočasná zvláštní opatření jsou 

součástí nezbytné strategie smluvních států zaměřené na dosažení faktické nebo skutečné 

rovnosti žen s muži v požívání lidských práv a základních svobod. 

Zatímco uplatněním dočasných zvláštních opatření se často napravují účinky historické 

diskriminace žen, závazek zlepšit postavení žen na úroveň faktické nebo skutečné rovnosti, 

                                                                                                                                                                                     
the Role of Women in Development United Nations, New York, 1999  - použito ze Zprávy Výboru pro 
odstranění diskriminace žen. 
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  Výbor pro odstranění diskriminace žen, Obecné doporučení č. 25 k článku 4, odstavci 1 o dočasných 
zvláštních opatřeních (20. zasedání 2004), toto nové doporučení vycházelo mimo jiné z předchozích obecných 
doporučení, včetně obecného doporučení č. 5 (sedmé zasedání, 1988) k dočasným zvláštním opatřeních, č. 8 
(sedmé zasedání, 1988) k provádění článku 8 Úmluvy č. 23 (šestnácté zasedání, 1997) k ženám ve veřejném 
životě, jakož i ze zpráv účastnických států Úmluvy a závěrečných komentářů Výboru k těmto zprávám. 
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který  pro účastnické státy vyplývá z Úmluvy, existuje nezávisle na jakémkoli důkazu 

historické diskriminace. Zásadní je v tomto ohledu stanovisko Výboru, že smluvní státy, které 

přijmou a provedou taková opatření podle Úmluvy, se nedopouštějí diskriminace mužů. 

Dále Výbor zmiňuje "dočasnou" povahu takových zvláštních opatření, kdy nelze mít za to, že 

taková opatření budou navždy nezbytná, ač význam slova "dočasný" může ve skutečnosti vést 

k tomu, že taková opatření budou uplatňována po dlouhou dobu61. Tato doba by měla být 

určena smysluplným výsledkem v reakci na konkrétní problém, a ne na základě uplynutí 

předem stanoveného časového období. Platnost dočasných zvláštních opatření musí být 

ukončena tehdy, bylo-li dosaženo požadovaných výsledků a tyto výsledky po určitou dobu 

přetrvávají. 

Dočasná zvláštní opatření je stále třeba důsledně vysvětlovat, jelikož výraz "zvláštní" v 

důsledku jeho užívání ve vazbě na ženy a jiné skupiny vystavené diskriminaci  se jeví jako 

skupiny slabé a zranitelné, které ke své účasti nebo konkurenceschopnosti ve společnosti 

potřebují nadstandardní nebo "zvláštní opatření". Právě s ohledem na význam slova "zvláštní" 

ve vazbě na formulaci dl., odstavec 1, je určeno k tomu, aby sloužila specifickému cíli.  

Výraz "opatření" zase zahrnuje oblast legislativní, exekutivní, administrativní a jiné nástroje 

regulace, postupy, podpůrné programy - v současné době často vnímáno pouze v numerickém 

vzorci či zavádění kvót - výběr či volba bude záviset na konkrétním cíli, jehož má být 

dosaženo62. Tato oblast představuje nejširší diskuzi o problematice - diskuze o kvalifikaci a 

zásluhách cílové skupiny osob , vznášená argumentace proti upřednostňování "údajně" méně 

kvalifikovaných žen na úkor mužů v politice, vzdělávání a zaměstnání. Je třeba pečlivě 

posuzovat otázky kvalifikace nebo zásluh s vědomím vlivu genderové předpojatosti, která je 

mnohdy normativně a kulturně determinovaná. 

 

  3.6. Doporučení Výboru smluvním státům 

Kritické komentáře a dotazy na otázky zapojení žen do politického rozhodování, reprezentace 

žen ve vysokých exekutivních funkcích jsou častým polem pozornosti Výboru. Je 

zdůrazňováno, že volba či výběr do veřejné a politické funkce  ovlivňují faktory jiné než 
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kvalifikace nebo zásluhy, včetně uplatnění principu demokratické spravedlivosti a 

individuálního volebního výběru. 

Výbor jasně doporučuje smluvním státům63, že článek 4, odstavec 1 ve vazbě na články 1, 2, 

3, 5 a 24 je třeba uplatňovat ve vztahu k článkům 6 a 16, které stanoví, že smluvní státy 

"přijmou veškerá příslušná opatření"64. Výbor je toho názoru, že smluvní státy jsou povinny 

přijímat a provádět dočasná zvláštní opatření ve vztahu ke kterémukoli z těchto článků, pokud 

lze prokázat, že taková opatření jsou potřebná a vhodná k urychlenému dosažení obecného či 

konkrétního cíle faktické nebo skutečné rovnosti žen. 

Smluvní státy by měly vysvětlit důvody, proč zvolily jedno opatření na úkor druhého a takové 

zdůvodnění by mělo obsahovat popis skutečné životní situace žen, včetně podmínek a vlivů, 

které jsou určující pro jejich život a příležitostí - nebo pro život a příležitosti konkrétní 

skupiny žen trpící vícenásobnými formami diskriminace - jejichž postavení chce smluvní stát 

urychleně zlepšit uplatněním takových dočasných zvláštních opatření. Tato pak zapracovat do 

svých ústav, národních právních předpisů, jakož i vyhlášky či správní směrnice týkající se 

sektoru školství a zaměstnání v soukromém sektoru. 

Prostřednictvím zpráv smluvních států Výbor  sumarizuje výsledky dočasných zvláštních 

opatření a vyhodnocuje příčiny případného neúspěchu takových opatření. V rámci tohoto 

šetření Výbor pak připomíná, že  dospěl například k závěru, že dočasná zvláštní opatření by 

měla být prováděna také v oblasti úvěrů a půjček, sportu, kultury a rekreace a právního 

vědomí. V případě potřeby pamatovat i na ženy vystavené vícenásobné diskriminaci, včetně 

venkovských žen. 

K tomuto cíli Výbor doporučuje, aby byla zvážena možnost přijetí dočasných zvláštních 

opatření všude, kde se jedná o otázku urychlení přístupu k rovnoprávné účasti na jedné straně 

a urychlení  přerozdělení moci a zdrojů na straně druhé a kde lze prokázat, že tato opatření 

jsou za daných okolností nezbytná a velmi vhodná. 

 

4. Mezinárodní pakty lidských práv z roku 1966 

Mezinárodní systém ochrany lidských práv zahrnul do svého obsahu vedle tradičních i nové 

oblasti diskriminace a nerovnosti z důvodu pohlaví prostřednictvím Paktů přijatých Valným 
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shromážděním v roce 1966.65 Oba Mezinárodní pakty se obracejí přímo na státy, coby 

smluvní strany Paktů a ukládají jim určité, přesně vymezené působnosti.66 

 4.1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICESCR) 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech současně s prvním Opčním protokolem 
67 umožňujícím jednotlivcům předkládat stížnosti Výboru pro lidská práva,  ukládá smluvním 

stranám zajistit a respektovat, aby práva v Paktu uvedená byla přiznána bez jakékoliv rozdílu 

včetně rozdílu v pohlaví. Tato povinnost je okamžitá, tj. dnem vstupu v platnost . Státu jsou 

zde ukládány jak negativní povinnosti (respektovat příslušná práva), tak i povinnosti pozitivní 

povahy (učinit pozitivní kroky k realizaci práv obsažených v Paktu).68 

Článek 26 pak stanoví: " Všichni jsou si před zákonem rovni a mají právo na stejnou ochranu 

zákona bez jakékoliv diskriminace. Zákaz stanovený zákonem se vztahuje na jakoukoli 

diskriminaci a zaručí všem osobám stejnou a účinnou ochranu proti diskriminaci z jakýchkoli 

důvodů, např. podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, majetku a rodu". Jinými slovy řečeno, 

aplikace zásady nediskriminace v článku 26 se neomezuje jen na práva stanovená Paktem, ale 

představuje autonomní právo.  

V části IV. je upraven kontrolní mechanismu Paktu. Článkem 28 byl zřízen Výbor pro lidská 

práva (Human Rights Committee)69, který na rozdíl od Komise pro lidská práva, která jako 
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 Vyhláška FMZV č. 120/1976 Sb., srovnej Flégl, V. op. cit 7, str. 30 a dále. 
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 srovnej SUDRE,F.: Mezinárodní a evropské právo lidských práv, Masarykova univerzita Brno, Evropské 
informační středisko UK, Praha , 1997, str. 80 
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 Mezinárodní pak o občanských politických právech (1966) vstoupil v platnost dnem 23. března 1976 po 
uložení 35. ratifikační listiny, Československo Pak podepsalo dnem 7. října 1968 a ten pro něj vstoupil v platnost 
dnem 23. března 1976, text viz Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.  
Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (1966) - k přijímání a projednávání 
individuálních stížností vstoupil v platnost taktéž dnem 23. března 1976, Československo Opční protokol 
podepsalo dnem 12. března 1991 a ten pro něj vstoupilv v platnost dnem 12. června 1991, text Sdělení 
ministerstva zahraničních věcí č. 169/1991 Sb. Druhý Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a 
politických právech z roku 1989, směřující ke zrušení trestu smrti, vstoupil v platnost dnem 11. července 1991. 
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  zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, "Závěrečná zpráva skupiny expertů zabývajících se pozitivní 
akcí ve prospěch žen a mužů, Štrasburk, květen 2000. 
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 Výbor pro lidská práva plní funkci v rámci tzv. obligatorní procedury podle čl. 40, kdy státy podávají "zprávy o 
opatřeních, přijatých k uvedení práv uznávaných v tomto Paktu v život a o pokroku jehož bylo při užívání těchto 
práv dosaženo". Fakultativní procedury se může uplatnit pouze ve vztazích mezi státy, které učinily prohlášení, 
že uznávají "příslušnost Výboru přijmout a posoudit oznámení jednoho státu o tom, že jiný stát neplní své 
závazky podle tohoto Paktu". Výbor pak poskytne těmto státům dobré služby,"aby se dosáhlo přátelského 
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politický orgán složený ze zástupců států funguje přímo na základě Charty OSN, je 

nezávislým smluvním orgánem sestávajícím se z 18 expertů zvolených a působících jako 

soukromé osoby. Výbor pro lidská práva byl ustaven  aby monitoroval provádění Paktu a jeho 

protokolů. Jedním z jeho úkolů je zkoumání zpráv smluvních států a jednotlivých stížností či 

oznámení týkající se "domnělého"  porušování práv zaručených Paktem. Postupně vyvstaly 

komplikovanější otázky ve spojení stížností na porušení článku 26. Výbor došel k závěru, že " 

sám neobsahuje žádný závazek, pokud jde o záležitosti, které mohou být legislativně upraveny. 

Tak například neukládá žádnému státu vydat právní předpisy o sociálním zabezpečení. Když 

však je v rámci výkonu svrchované moci státu taková legislativa přijata, pak musí být v 

souladu s článkem 26 Paktu". Podle opakovaně vyjádřeného názoru Výboru pro lidská práva 

ne každý rozdíl v zacházení může být považován za diskriminační dle čl. 26.70 

Výbor pro lidská práva stanovil rozdíl mezi "rozlišováním" a "diskriminací"  tím, že uvedl: 

"Ne každé rozdílné zacházení bude představovat diskriminaci, pokud kritéria pro takové 

rozlišování budou rozumná a objektivní a budou-li cílem dosáhnout účelu, který je na základě 

Paktu legitimní". Akce potřebné k nápravě diskriminace jsou příkladem legitimního 

rozlišování, pokud je jejich cílem náprava nerovností. Podle navazujících komentářů  Výboru 

pro lidská práva, vlády mají dokonce povinnost podniknout pozitivní akci určenou k tomu, 

aby zajistily pozitivní využívání práv, jelikož prevenci diskriminace nelze zajistit jen 

opatřeními zaměřenými na ochranu nebo pouze jen přijetí zákonů. Detailněji se aplikací 

zákazu diskriminace budu zabývat v dalších částech. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
urovnání na základě respektování lidských práv a základních svobod". Pokud se nedosáhne urovnání, může 
Výbor s předběžným souhlasem dotčených států jmenovat ad hoc Smírčí komisi, která bude usilovat o řešení 
záležitostí. Druhá fakultativní procedura byla založena Opčním protokolem  k Mezinárodnímu paktu o 
občanských a politických právech (1966) k přijímání a projednávání individuálních stížností. Podle článku 1"stát, 
smluvní strana Paktu, který se stane smluvní stranou tohoto protokolu, uznává příslušnost Výboru dostávat a 
posuzovat oznámení od jednotlivců, podléhajících jeho jurisdikci, kteří si stěžují, že se stali oběťmi porušení 
některého z práv stanovených v Paktu státem, smluvní stranou Paktu". ŠTURMA, P., op. cit. 6, str. 7-11. 
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 srovnej Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, C.H.Beck, 2003, str. 
9. 
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  4.2. Mezinárodní pakt  o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

        (ICESCR) 

V preambuli Mezinárodní paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech 71 je kladen 

důraz na nedělitelný charakter všech lidských práv a výzvou k tomu, aby se oba Pakty 

považovaly za jeden celek. Tento Pakt se liší  především pokud jde o znění jeho ustanovení o 

povinnostech (článek 2) a o  kontrolní systém.  Na rozdíl od Paktu o občanských a politických 

právech, však smluvní státy přijaly spíše programové závazky, jejichž realizace závisí 

především na ekonomických možnostech země, než na legislativních opatřeních.72  Zároveň 

článek 2, odstavec 2 stanoví zákaz diskriminace v podobě závazku: "uskutečňovat bez 

jakéhokoli rozlišování rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnostního a sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení".  

Proto právě kontrolní mechanismus zavedený v tímto Paktem je méně náročný než v případě 

Paktu politických práv spolu s Opčním protokolem. Ve IV. části Paktu sociálních práv se 

smluvní strany zavazují, že budou předkládat zprávy o přijatých opatřeních a o pokroku 

dosaženém při dodržování práv uznávaných v tomto Paktu (čl.16 odst.1). Na základě Paktu se 

však nezřídil  speciální orgán (analogicky k Výboru pro lidská práva), ale všechny zprávy 

musely předkládány generálnímu tajemníkovi OSN, který je předá k posouzení Hospodářské 

a sociální radě.73  

Hospodářská, sociální a kulturní práva  se mají realizovat postupně, nikoli ihned (předchozí 

Pakt) a jejich realizace je předmětem kontroly Hospodářské a sociální rady Spojených národů. 

Pakt v článku 3 ukládá stranám pozitivní závazek a to zajistit: " rovná práva mužů a žen při 

používání všech hospodářských, sociálních a kulturních práv uvedených v tomto Pakt." a dále 

                                                           
71

 Mezinárodní pakt  o hospodářských, sociálních a kulturních právech (1966) vstoupil v platnost dnem 3. ledna 
1976 po uložení 35. ratifikační listiny, Československo Pak podepsalo dnem 7. října 1968 a ten pro něj vstoupil v 
platnost dnem 23. března 1976, text Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb. 
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  Sudre, F. poukazuje na to, že úmluvy, které vyhlašují hospodářská, sociální a kulturní práva, postrádají 
úplnost a přesnost pravidel použitelných v vnitrostátním právu. Případná účinnost vyhlášených práv přitom 
velmi často závisí na prováděcích zákonných a podzákonných opatřeních, které musí státy přijmout. Dále 
konstatuje, že takováto pravidla patrně nevytvářejí bezprostředně aplikovatelnou povinnost. SUDRE,F., op. 
cit.12, str. 119-120. 
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  Šturma, P., op. cit. str. 15. 
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pokud to bude nutné, přijmout zvláštní opatření aby zajistili, že tohoto stavu bude dosaženo. 

Zatímto článek 2, odstavec 2 "bez diskriminace" ukazuje na negativní závazek.74 

Nejnovější změnou, která byla zavedena k Paktu, je Opční protokol, který schválilo valné 

shromáždění OSN v roce 2008. Protokol umožňuje odvolávání a podávání stížností (na 

mezinárodní úrovni i v jednotlivých případech). Nový dokument byl podepsán již v mnoha 

zemích, zatím jej ale ani jedna neratifikovala.75 

Tento Pakt pojednává rozsáhle o hospodářských, sociálních a kulturních právech, zatímco 

další  pakty a úmluvy se většinou soustřeďují na některé jejich úseky. Problém vztahující se k 

hospodářským a sociálním právům spočívá v oblasti jejich realizace, nikoli jejich platnosti.76 

Pro mnohé země nejsou hospodářská a sociální práva promítána do národních právních 

předpisů, což vytváří pro ženy další  bariéry v úsilí domoci se hospodářských, sociálních a 

kulturních práv.77 

 

5. Světové konference 

 5.1. Vídeňská deklarace (1993) a akční program 

Druhá konference o lidských právech, která se konala v roce 1993 ve Vídni78, potvrdila 

univerzálnost a zásadní úlohu lidských práv ve světě. 171 účastnických státu se ve Vídeňské 

deklaraci a akčním programu shodlo na tom, že lidská práva se stala "legitimním zájmem 
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  zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, "Závěrčná zpráva skupiny expertů zabývajících se pozitivní akcí 
ve prospěch žen a mužů, Štrasburk, květen 2000. 
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 SUDRE, F. , Mezinárodní a evropské právo lidských práv, Masarykova univerzita Brno, Evropské informační 
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kulturní práva, postrádají úplnost a přesnost pravidel použitelných ve vnitrostátním právu. Případná účinnost 
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 Koordinačním orgánem vlády, v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z 
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roce 2000, Druhá periodická zpráva bude předložena v roce 2007. 
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celého mezinárodního společenství" a že "všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná, 

vzájemně provázaná a související".79 

Jedním ze závěrů a doporučení Vídeňské deklarace a akčního programu z roku 1993 bylo 

posouzení možnosti doplnit kontrolní mechanismus Úmluvy o stížnosti jednotlivců na základě 

přijetí příslušného opčního protokolu. Jeho koncepci navrhl CEDAW v roce 1995 .  

Přístup k otázce uplatňování mezinárodních implementačních mechanismů vyžaduje, aby 

byly považovány vždy za jeden z mnoha způsobů a prostředků nátlaku na příslušné státy s 

cílem dosáhnout určitého výsledku při zabezpečování podmínek pro uplatnění práv žen. 

Použití  mezinárodního implementačního mechanismu vyžaduje včlenění do mezinárodní i 

vnitrostátní politické strategie.80 

 

 5.2. Pekingská konference (1995) 

Krokem vpřed tímto směrem jsou nepochybně principy obsažené v závěrečných dokumentech 

čtvrté světové  konference o ženách (Pekingská konference v roce 1995).  prohlašující lidská 

práva žen za neoddělitelnou , integrální a nezcizitelnou součást základních lidských práv a 

svobod a ženská práva za lidská práva. Explicitně je vyjádřena i relevance těchto principů při 

interpretaci hlavních instrumentů univerzálních lidských práv a základních svobod ženám, 

jakož i vyloučení všech forem diskriminace žen a odstranění všech překážek gendrové 

rovnosti , je součástí mezinárodních lidských práv. Hlavním posláním Pekingské akční 

platformy je závazek států formulovat národní akční plná pro prosazování rovných 

příležitostí, vybudování národních institucionálních mechanismu pro realizaci strategických 

cílů a zohledňovat dopady vládních politik a opatření na ženy a muže.81 

Vznik Pekingské deklarace a akční platformy odráží obrovské úsilí mezinárodních nevládních 

organizací, které se podílely na samotné přípravě 4. světové konference. OSN podporovala 

přístup nevládních organizací a mnohé vlády začlenily nevládní organizace do svých delegací. 

Mnohé formulace obsažené v textu Deklarace byly pro některé z členských států velkým 
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kompromisem, např. mezi africkými vládami (které podporovaly princip plné rovnosti i 

navzdory tradicím zvykového práva) a islámskými státy (které naopak odmítaly cíle, které 

byly v rozporu s právem Sharía). 

Role nevládních organizací je významná v mezinárodním právu veřejném při tvorbě smluv a 

zároveň účastí na konferencích. 

Význam Pekingské deklarace a akční platformy spočíval v tom, že zásadně rozšířila oblast 

těchto práv - včetně práva na vzdělání, právo k ekonomickým zdrojům, majetkových práv, 

právo na rovné ohodnocení za práci, stejné hodnoty, svobodu sdružování a právo sdružovat 

se, právo na kolektivní vyjednávání, jakož i právo na účast ve vládě.  

Deklarace  zahrnuje celou sekci o násilí na ženách, sekci o ženách v ozbrojených konfliktech, 

vliv na životy žen, vztah mezi ženami a životním prostředí a také zdůrazňuje zvláštní roli a 

potřeby dívek dětí. Platforma je první "globální " dohodou, veškeré postavení žen v rozvoji 

bylo výslovně propojeno na práva žen a v hodnotícím procesu v roce 2005 bylo rozhodnuto 

začlenit cíle tisíciletí do Platformy.82 

 

  5.3. Dopady Pekingské akční platformy na postavení žen a dívek 

Pravidelné hodnocení Pekingské akční platformy přichází nejen ze stran vlád, ale také od 

nevládních organizací a agentur OSN83. Míra dosažených úspěchů za posledních 15 let je v 

jistých oblastech nepopiratelná. Postavení žen ve veřejném životě se zlepšilo - v globálním 

průměru se podíl žen v národních shromážděních zvýšil z 9 na 16 procent  a v  16 zemích 30 

procent. Výjimku tvořily země východní Evropy a střední Asie, kde hodnoty klesly po pádu 

totalitních režimů. K dnešními dni se jako pozitivní příklad hodnotí Latinská Amerika, kde 

díky zavedení kvót jsou ženy v zákonodárných sborech na vzestupu ( např. v Argentině 41,6 

procent a v Costa Rice 38,6 procent žen v parlamentech, poslední volby v roce 2006). 

Procento vysokoškolsky vzdělaných žen se zvyšuje a je vyšší než u mužů. V Asii a v Jižní 

Americe vyrostlo silně sociální hnutí žen a počet svépomocných skupin a různých iniciativ. 

Naproti  tomu v roce 2009 žádný parlament v Evropské unii nevykazoval rovné zastoupení 

žen a  mužů. Průměr zastoupení žen 23 procent v národních vládách, ale od roku 2004 klesl 
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počet žen ve vrcholovém vedení největších společností v Evropě klesl z 4 procent na 3 

procenta. Ženy jsou čím dál více ekonomicky aktivní, ale stále jsou patrné genderově 

segregované odvětví a nerovné výdělky. Statistiky ukazují, že ženy ve USA mají o 40 procent 

vyšší riziko klesnout pod hranicí chudoby. Jedním z nejtíživějších problémů je tzv. 

feminizace obětí HIV/AIDS v Africe. AIDS je nejčastější příčinou úmrtí v subsaharské Africe 

a ženy tvoří 60 procent  případů.  Další oblastí je vysoká úmrtnost matek v mnoha 

rozvojových zemích  (odhadovaných 529.000 žen ročně zemře během těhotenství a porodu, 

přičemž 98 procent úmrtí z těchto mrtí je v rozvojových zemích). Kritika nedostatečného 

plnění závazků vyplývajících z Pekingské akční platformy přichází i ze strany rozvojových 

organizací. Přesto, že je zohledňování genderu explicitně formulováno v 3 a 5 cíli tisíciletí 

(MDGs 3 a 5)84, problémy jako je sexuální násilí, škodlivé tradiční praktiky (např. mrzačení 

ženských pohlavních orgánů, nucené manželství) a problémy mladých žen při hledání práce, 

problémy neřeší.85 

Právní povaha lidských práv žen, tak jak ji reflektuje Úmluva o odstranění všech forem 

diskriminace žen, je pouze základem pro vytvoření struktur a mechanismu, které by ženám 

zajistily skutečnou bezpečnost a integritu a poskytly jim náležitou příležitost pro individuální 

a kolektivní vývoj. Schopnost přinutit státy ke změně diskriminační praxe a odpovědnosti  

však vyžaduje další opatření směrem ke strukturálním změnám a odstranění těch, které jsou 

za diskriminaci žen odpovědné. Nadto smluvní závazky států určené k ochraně lidských práv 

žen musí provázet a následovat jak účinná metoda monitorování realizace závazků, na které 

státy přistoupily, tak i mezinárodní a národní mechanismy, zajišťující vnitřní účinnost smluv a 

vynucující případnou mezinárodní odpovědnost za jejich porušení. 

Jak již uvedeno výše dohled nad prací států při naplňování jednotlivých ustanovení Úmluvy je 

vykonáván prostřednictvím monitorování přijatých závazků. Sama povinnost předávat 

Výboru pro odstranění diskriminace žen (CEDAW) zprávy o plnění obsahu Úmluvy utvrzuje 

státy v přesvědčení, že mají právní povinnost dodržovat Úmluvu, že nesou odpovědnost za 

chování svých legislativních, správních a justičních orgánů a za opomenutí odstraňovat 

soukromé diskriminační akty86. Závěrečné dokumenty Pekingské konference by CEDAW 

mohl jasně vyjádřit formou všeobecných doporučení o aplikaci mezinárodních standardů 
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ochrany lidských práv na praxi států ve vztahu k ženám. Mohl by též ulehčit státům povinnost 

předkládat pravidelné zprávy o plnění Úmluvy tím, že by formuloval všeobecné doporučení k 

výkladu čl.2 Úmluvy, obdobně jako formuloval obecné doporučení k násilí na ženách. 

Termíny zde použité, jako např.  diskriminace " ve všech svých formách", vyžadují 

autonomní interpretaci s ohledem na strukturální povahu gendrové diskriminace. 

  5.4. Pekinská konference ( 1995) a gender mainstreaming 

Pekingská akční platforma představuje dodnes jeden z nejkomplexnějších a 

nejprogresivnějších dokumentů OSN v oblasti prosazování ženských práv. Hlavním poslání 

platformy je závazek států formulovat národní akční plán na prosazování rovných příležitostí, 

vybudovat národní institucionální mechanismy pro realizaci strategických cílů a zohledňovat 

dopady vládních politik a opatření na ženy a muže (tzv. gender mainstreaming).87 

Výbor využívání ke zvýšení efektivity kontrolního mechanismu široké zdroje informací a to 

pomocí nevládních organizací. Tyto jsou dodavateli neformálních informací o hlavních 

problémech žen ze zemí předkládajících pravidelné zprávy. Skutečnost, že tyto neoficiální 

zprávy a informace, podávané nevládními organizace, mají svůj nezastupitelný význam a v 

praxi CEDAW se osvědčily, je rovněž důvodem pro jejich institucionalizaci formou 

všeobecných doporučení. V rozsahu svých oprávnění přijal Výbor k problematice výhrad dvě 

doporučení (č . 4 a 20), v nichž státy vyzývá, aby se těmito otázkami zabývaly, a docílil toho, 

že se problém výhrad k úmluvám o lidských právech stal předmětem agendy Světové 

konference o lidských právech ve Vídni v roce 1994. 88 

Báze základních dokumentů v oblasti rovnosti žen a mužů je velice široká a pokrývá aspekty 

této mezinárodní problematiky. V současné době se politika prosazování rovnosti žen a mužů 

v OSN i ostatních mezinárodních organizací opírá především o tzv. "Rozvojové cíle tisíciletí " 

(Millenium Development Goals, MDGs), konktrétně o ustanovený cíle č. 3  Podpora rovnosti 
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žena mužů. Jedná se o usnesení 191 členských států na summitu ukončeném dne 23. prosince 

2000.89 

 

6. Násilí na ženách - globální problém 

Deklarace o odstranění násilí na ženách, kterou schválilo Valné shromáždění v roce 1993,  

zahrnuje jasnou definici násilí jako fyzického, sexuálního a psychologického násilí, ke 

kterému dochází v rodině nebo ve společnosti a které je pácháno či přehlíženo státem.90 

Násilí na ženách je problémem strukturální povahy rozšířeným nejenom po celé Evropě, ale i 

problémem celosvětovým. Násilí v rodinách totiž ochromuje nejenom samotný zdravý život 

rodiny, ale vnáší do rodin dramata skrývání, izolace, patologických vztahů  a zároveň má 

hluboce negativní vliv na rozvoj dětí. Životy žen jsou i nadále omezovány různými formami 

násilí, které je na nich pácháno. Násilí na ženách nepředstavuje problém pouze z hlediska 

veřejného zdraví, ale i z hlediska nerovnosti mezi ženami a muži. Ze statistik vyplývá že 92 - 

98 % z celkového počtu obětí domácího násilí jsou ženy.91 

Podle zprávy Světové zdravotnické  organizace vyplývá, že fyzickému či sexuálnímu násilí v 

domácnosti je vystavena více než třetina žen na světě. Největší podíl žen vystavených 

domácímu násilí byl zjištěn v Africe - 45,6 %, dále jihovýchodní Asie - 40,2 %, Blízký 

východ - 36,4 %, Amerika - 36,1 %, Austrálie a Oceánie - 27,9 % a konečně Evropa - 27,2 %. 

Přitom pachatelem je nejčastěji druh nebo manžel.92 

Z těchto statistických zjištění je nejvíce zasaženým regionem Afrika. Podle údajů nasbíraných 

výzkumníky OSN je Keňa, Uganda a Zimbabwe, kde u šesti z deseti případů vražd, kdy se 

                                                           
89

 http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zaber/ 
 
90

 Rezoluce Valného shromáždění OSN 48/104 ze dne 20. prosince 1993. Rezoluce Evropského parlamentu ze 
dne 26.listopadu 2009 k odstranění násilí na ženách naléhá na Radu a Komisi, aby ustavily jasnou zákonnou bázi 
pro skoncování se všemi formami násilí na ženách. Rezoluce Evropského parlamentu vyzývá k Evropskému 
akčnímu plánu proti násilí na ženách, zaměřenému na prevenci násilí, ochranu oběti a stíhání pachatelů 
odstranění násilí na ženách naléhá na Radu a Komisi, aby ustavily jasnou zákonnou bázi pro skoncování se 
všemi formami násilí na ženách. Rad naléhá na členské státy, aby vytvářely národní strategie zastavení násilí na 
ženách, The Eradication of Violence Aganinst Women in the European Union, Draft Council Conclusion, Council 
of the European Union Brussels, 22. February 2010. 
 
91

 http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1376 
 
92

 http://denikreferendum.cz/clanek/16116-domaci-nasili-je-globalni-problem 
 



40 
 

jedná o  "ubití " žen manželi. V Rusku umírá následkem domácího násilí více než 14 000 žen 

ročně. V Číně zaznamenali výzkumníci tento jev v každé třetí z 270 milionů domácností.93 

Ženské oběti násilí  trpí řadou zdravotních potíží - od poškození orgánů , psychické poruchy a 

onemocnění jako jsou deprese, posttraumatické stresové poruchy, či poruchy spánku a 

zažívání, emoční nevyrovnanost až po  sebevražedné sklony.94 

Zmírnění domácího násilí přitom předpokládá systematický přístup k problematice - schválení 

příslušných zákonů a změnu politiky musí předcházet adekvátní výchova a vzdělávání a 

konečně i ekonomická dimenze v podobě vyčlenění finančních prostředků k odstranění 

následků, represe vůči pachatelům i souběžně vzniklé hmotné škody. Klíčovým přístupem  

pak v globálním měřítku se dnes jeví snaha o zrovnoprávnění pohlaví. Prosazování genderové 

rovnosti tak může být nejlepší prevencí budoucího násilí. 25. listopad byl vyhlášen Valným 

shromážděním OSN jako Mezinárodní den proti násilí na ženách již v roce 1999. Valné 

shromáždění OSN při této příležitosti vyzvalo všechny členské země, mezinárodní organizace 

i jednotlivé neziskové organizace, aby věnovaly tomuto problému zvýšenou pozornost a 

zároveň širokou informovanost o tomto problému.95 

V souladu se zněním článku 18 Úmluvy o odstranění diskriminace žen předkládají smluvní 

strany zprávy , které podrobně a výstižně monitorují problémy a otázky v oblasti násilí na 

ženách a Výbor  tyto zprávy zpracovává a zároveň činí doporučení smluvních stranám, aby 

mohli přímo aplikovat ustanovení Úmluvy a interpretovat ustanovení národních právních 

předpisů ve světle Úmluvy. Výbor pro odstranění diskriminace na svém 956. a 957. zasedání 

dne 14. října 201096 posoudil společnou čtvrtou a pátou periodickou zprávu České republiky97 

v tzv. Závěrečných doporučeních. Připomínky se soustředily na otázky "viditelnosti Úmluvy", 
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ochrnu práv soudy, dočasná zvláštní opatření, stereotypy, násilí na ženách, účast ve veřejném 

i politickém životě, zaměstnání, zdravotnictví či sociální vyloučení některých skupin žen.98 

Z přehledu vypracovaného společností Domácí Násilí  vyplývá, že za období od 1.1.2007 do  

aktuálního data 1.7.2014 vykázala Policie ČR celkem 8 413 případů vykázaných násilníků, 

přičemž nejvíce případů bylo řešeno v kraji Ústeckém (997 případů). Reprezentativní studie 

AV ČR dokládá, že  38% žen  zažije během svého života v ČR násilí ze strany svého 

partnera.99 

 

 

7.  Institut na ochranu lidských práv - Rada pro lidská práva 

Komise pro lidská práva spolu a vedle ní od roku 1947 i Komise pro postavení žen, složená z 

32 zástupců států sehrála bezpochyby důležitou roli při přijímání rezolucí a iniciování 

programů usilujících o odstranění nejen právní ale i faktickou diskriminaci žen. Dlouho se 

nemohla zabývat stížnostmi  na porušování práv žen, a proto počátkem 80. let ECOSOC uznal 

příslušnost této Komise k omezenému posuzování sdělení o takových tvrzených 

porušeních.100 

Během svých každoročních zasedání Komise upozorňovala na mnoho sporných otázek 

ohledně lidských práv. Umožnila skupinám občanské společnosti přenést stížnosti jednotlivců 

na mezinárodní úroveň, čímž se stala jediným globálním tribunálem, kde mohli být přímo 

konfrontováni viníci porušování lidských práv. Komise také vytvořila jedinečný systém 

nezávislých vyšetřovatelů pro lidská práva. 

Komise pro postavení žen vypracovala mezinárodní směrnice a normy pro rovnost žen a 

zamezení diskriminace. Připravila Deklaraci o odstranění násilí na ženách, kterou schválilo 

Valné shromáždění v roce 1993, která ve svém obsahu jasně definovala "násilí", ať už 
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fyzické, sexuální či psychologické, ke kterému dochází v rodině nebo ve společnosti a které je 

pácháno či přehlíženo státem.101 

Po měsících intenzivních vyjednávání schválilo 15. března 2006 Valné shromáždění OSN 

rezoluci ustanovující novou Radu pro lidská práva (Human Rights Council)102. Podoba rady 

vykrystalizovala během několika měsíců  složitých a vášnivých vyjednávání, je následovala 

bezprostředně po Světovém summitu v New Yorku.  Na tomto shromáždění  představitelé 

světového společenství opět zdůraznili úlohu lidských práv jako základního pilíře OSN a 

rozhodli, že Komise pro lidská práva by měla ustoupit mocnější instituci. V návrhu bylo 

zdůrazněno, že Rada by mohla objektivněji a věrohodněji naložit s porušováním lidských práv 

kdekoliv na světě, a aby nové členské státy se musely zavázat k podpoře a ochraně lidských 

práv a současně možnost pozastavit členství zemím, které se dopustí závažného a soustavného 

porušování lidských práv.103 Byl vznesen požadavek, že zároveň nebude možné, aby některý 

smluvní stát používal členství v nejdůležitějším orgánu OSN dohlížejícím na lidská práva k 

tomu, aby se mohl lépe krýt před kritikou nebo výtkami za porušování lidských práv.104 Rada 

pro lidská práva poprvé zasedala v Ženevě dne 19. června 2006.105 

 

8. Zhodnocení úpravy ženské otázky v mezinárodněprávní úpravě 

Organizace spojených národů od počátku vytvoření uceleného souboru právních norem na 

ochranu lidských práv, a to vytvořením klíčových  dokumentů v letech 1945 a 1948, Chartou 

OSN a Všeobecnou deklarací lidských práv, započala přelomovou cestu.  

Jak již bylo naznačeno v předchozích pasážích o historických východiscích ochrany ženských 

práv, první pokusy o systematické uchopení a řešení této problematiky lze spatřit již v období 
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 Komise pro odstranění diskriminace žen má 23 nezávislých odborníků a spravuje ji Divize pro pokrok žen 
Sekretariátu OSN, jejím cílem je monitorování dodržování úmluvy zkoumáním zpráv od jednotlivců a 
vyšetřováním dodržování pravidel opčního protokolu. 
 
102

  Rezoluce byla přijata 170 hlasy, proti hlasovaly Spojené státy americké, Izrael, Marschallovy ostrovy a Palau, 
Venezuela, Irán a Bělorusko se zdržely hlasování. 
 
103

 " Pokud by člen rady systematicky či krutě porušoval lidská práva, může být dvoutřetinovou většinou 
hlasujících přítomných členů Valného shromáždění zbaven členství v radě. Funkční období v radě je tříleté, 
jeden členský stát může být zvolen maxinálně na dvě po sobě následující funkční období." 
 
104

 Návrh vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Louise Arbourová, březen 2006 přednesený na VH OSN, ve 
funkčním období vysoké komisařky OSN pracovala v letech 2004-2008. 
 
105

 www. osn.cz 
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existence Společnosti národů. Po jejím zániku a po válečných událostech převzala její roli na 

mezinárodních fóru Organizace spojených národů  z roku 1945. Poněkud specifickou povahu 

mezi mezinárodněprávními dokumenty má Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá ve 

formě rezoluce Valného shromáždění OSN 10. prosince 1948. Přestože je právně nezávazná, 

stala se základním kamenem systému ochrany lidských práv, včetně práv ženských, a to jak 

na úrovni mezinárodní, tak i vnitrostátní. Článek 1 stanoví základní obsah principu rovnosti, 

když uvádí, že všichni lidé se rodí svobodni a sobě rovni v důstojnosti a právech. Princip 

rovnosti je tedy hlediskem, které je třeba přednostně brát v úvahu při výkladu kteréhokoli 

ustanovení deklarace, a vztahuje se ke každému právu, které deklarace přiznává. 

V průběhu let byly dokumenty rozšiřovány , takže dnes zahrnují i ochranu žen a dalších 

ohrožených skupin. Postupně se těmto skupinám dostalo práv, která je chrání před 

nejrůznějšími formami diskriminace, jež byly po léta v mnoha společenských systémech 

běžné. 

Světová veřejnost je vytrvale informována o svých nezcizitelných právech prostřednictvím 

vzdělávacích kampaní prostřednictvím technické pomoci OSN, kdy se řadě států podařilo 

zlepšit soudní i trestní systémy. Systém monitorování dodržování lidských práv  si získal 

postupně důvěru, podporu a respekt ze strany členských států. 

Pro ženskou otázku je klíčovým dokumentem Úmluva o odstranění všech forem diskriminace 

(1979) a Opční protokol k této úmluvě z roku 1999, které zaručují rovnoprávné postavení žen 

a mužů před zákonem a blíže určuje opatření na odstranění diskriminace žen z hlediska 

politického a veřejného života, národnosti, vzdělání, zdraví, manželství a rodiny. Ženy daleko 

pokročily ve svém vytrvalém boji za rovné postavení prostřednictvím různých nástrojů, 

nerovné postavení žen přetrvává a to především v oblastech jakou podnikatelská sféra, 

občanská společnost, zastoupení žen v politice, v akademickém prostředí, ve sdělovacích 

prostředcích a v soudnictví. Důležitá je pak možnost individuálních podání stížností a šetření 

na místě zajištěné Opčním protokolem. Je tím potvrzeno, že lidská práva žen jsou 

mainstreamovou tematikou. 

Ze zpráv OSN vyplývá, že přestože dochází ke zvyšování zastoupení žen , automaticky to 

neznamená, že se věnuje pozornost rovnosti pohlaví v politických procesech. Z poslední 

zprávy uvádí: " Zvyšování zastoupení žen musí doprovázet zvyšování jejich  počtu ve 

významných funkcích nebo zlepšení možnost ovlivňovat politické rozhodování." 
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Oddělení statistiky OSN (USND) označilo za univerzální fenomén násilí na ženách, o kterém 

bylo hovořeno v předchozích kapitolách. Je třeba mít na zřeteli, že na svědomí ho mají nejen 

muži, ale také tradiční zvyklosti, které ženám přiznávají nižší postavení v rodině, na 

pracovišti a ve společnosti. Zmírnění domácího násilí přitom předpokládá systematický 

přístup - schválení příslušných zákonů a změnu politiky musí provázet adekvátní výchova na 

školách a změny ve vzdělávání. Klíčových přístupem v globálním měřítku se dnes jeví být 

snaha o zrovnoprávnění pohlaví a prosazování genderové rovnosti tak může být nejlepší 

prevencí budoucího násilí na ženách. 

Výše uvedený stručný přehled vývoje principu rovnosti a ochrany ženských práv v 

mezinárodním právu pouze dokládá, jak citlivá a do určité míry  i kontroverzní tato 

problematika je.  Základními nástroji v ochraně ženských práv jsou mezinárodněprávní 

dokumenty. Kromě těchto dohod ještě nelze opomenout řadu dalších právních norem a 

pravidel jednání, zásad a také řadu institucí OSN sloužících k ochraně lidských práv či 

monitorování dodržování lidských práv na celém světě. Smluvní státy však nezřídka využívají 

možnosti upravit tuto oblast po svém v závislosti na aktuální potřebě zainteresovaných 

subjektů. 

Z důvodů, které byly naznačeny a přes vytrvalé úsilí, doposud nedošlo k odstranění 

diskriminace žen, přičemž ženy ušly za posledních sto let obrovský kus cesty. 

 

 

 

Část II. 

Princip rovnosti a zákaz diskriminace  v evropském právu 

 

Cílem této kapitoly bude vysvětlit vývoj  pojmu "evropské antidiskriminační právo", 

abychom mohli porozumět systémům, které v oblasti zákazu diskriminace existují, jejich 

vývoji a použití, a především uplatnění ochranných postupů. Jednotný celoevropský systém 

předpisů týkajících se diskriminace je tvořen dvěma systémy, a to Evropskou úmluvou 
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lidských práv a základních svobod106 včetně dodatkových protokolů a Sociální chartou107 a 

souborem předpisů Evropské unie. Oba systémy mají oddělené kořeny jak z hlediska historie, 

tak z hlediska důvodu svého vzniku.108 

Obecně lze princip rovnosti a nediskriminace zařadit mezi nejvýznamnější a nejkomplexnější 

principy ochrany lidských práv a to jak na mezinárodní tak i na vnitrostátní  úrovni, protože 

koncept rovnosti prostupuje všemi oblastmi práva.  

Zaměřím se na  princip rovnosti vyplývající z dokumentů a praxe Rady Evropy109 a Evropské 

unie, tedy nejvýznamnějších evropských organizací, založených a fungujících na principu 

vlády práva. Nahlédneme na stav a vývoj kontrolního systému Úmluvy, který vykonával 

Evropský soud pro lidská práva od 1998 do roku 2004 110, zároveň se pokusíme zjistit 

interpretaci jednotlivých ustanovení Úmluvy a dodatkových protokolů k ní, které se vyvíjí v 

důsledku nových aktuálních témat rodících se ze stížností podávaných pro ti novým státům z 

východní a střední Evropy, s tím související vývoj řízení před Soudem. 

1. Rada Evropy 

Princip rovnosti a ochrana před diskriminací je základním principem evropského systému 

lidských práv, který představuje nejvyspělejší regionální systém ochrany lidských práv a 
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 Convention for Protection of Human Rights nad Fundamental Freeedoms as amended by Protocol No. 11 
(E.T.S.No. 5) viz http://conentions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.html, česky text Evropské úmluvy ve 
znění Protokolů č. 3,5 a8 viz sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., neoficiální překlad ve znění Protokolu č. 11 viz 
Hýbnerová, Stanislava: Evropská ochrana lidských práv v dokumentech, Praha, Karolinum, 2002, str. 24  
an. 
 
107

 European Social Charter (E.T.S No. 35), oficiální překlad původního znění viz sdělení MZV č. 14/2000 Sb.m.s., 
text r evidované Charty (E.T.S No. 163) viz Hýbnerová, S. op cit. 2, str. 82 an. 
 
108

 Šturma, P.: Vztah evropské úmluvy o lidských právech a evropského práva, Bulletin advokacie, ročník 2004/7-
8, str. 19 a dále. 
 
 
109

 Hýbnerová, S. uvádí: "Skutečnost, že Rada Evropy nemá přímou legislativní pravomoc vůči členským státům 
a jejich občanům (na rozdíl od Evropského společenství( je někdy uváděna jako důvod k pochybnostem o 
judiciální hodnotě návrhů úmluv, která v Radě vznikají. Zejména proto, že jejich platnost závisí od rozhodnutí 
států tyto úvbahy ratifikovat nebo jiným způsobem jednat v souladu s jejich obsahem". S. 4-5,  Iuridica Acta 
Universitatis Carolinae, 1991, " Rada Evropy a Evropské právo - právní rozbor". 
 
110

 Do 31.října 1998 kontrolní mechanismus Úmluvy se sestával ze dvou orgánů, které se scházely k projednání 
případů jednou za šest týdnů. kontrolu nad dodržováním  Úmluvy zajišťovaly - Evropská komise a Evropský soud 
pro lidská práva a jeden politický orgán rady Evropy (Výbor ministrů). Se vstupem Protokolu č. 11 k Úmluvě v 
účinnost byl tento systém nahrazen novým Evropským soudem pro lidská práva -  jednoinstačním systémem, 
zajišťovaným permanentním Soudem, jehož sídlo je ve Štrasburku. 
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rámec univerzálních standardů přijatých na poli OSN v mnohém přesahuje.  Byl vytvořen 

Radou Evropy, resp. zakládajícími členskými zeměmi západní Evropy a jeho smluvní systém 

je tvořen Evropskou úmluvou o lidských právech z roku 1950 a Evropskou sociální chartou z 

roku 1961.111 

Dle statutu Rady Evropy112 náleží k jejím cílům dosažení užší evropské jednoty, prosazování 

a uskutečňování principů skutečné demokracie a lidských práv, založených na osobní a 

politické svobodě  a vládě práva. Tomu odpovídá i povinnost každého zájemce o členství 

přijmout principy právního státu a zaručit lidská práva a základní svobody každému ve své 

jurisdikci. Svých cílů se Rady Evropy snaží dosahovat především spoluprací na mezivládní 

úrovni, uzavíráním smluv, se kterými by členské státy následně měly harmonizovat svojí 

národní legislativu a také přijímání společných opatření a doporučení. Rada Evropy se snaží 

potírat jakékoliv zásahy do lidských práv a důstojnosti, eliminovat diskriminaci žen, 

podporovat dostatečné zastoupení žen ve veřejném a politickém životě. 

Původně v roce 1949 založilo Radu Evropy 10 zemí, ale současný počet dosahuje již 47 

členských zemí.113 Prvním úspěchem bylo uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod 
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 Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, Beck, 2003, str.27-32. 
 
112

 Rozhodovacím orgánem Rady Evropy (RE) je Výbor ministrů, který přímo zastupuje vlády členských států a 
skládá se z ministrů zahraničních věcí každého států. Tito se scházejí dvakrát ročně při hodnocení vývoje 
evropské spolupráce a činnosti RE. Při každodenní činnosti je práce vedena ministerskými zástupci, které 
ustavuje každý z ministrů. Rozhodnutí Výboru mají většinou formu doporučení a prohlášení, případně jsou 
vtělována do evropských úmluv. 
 Dalším orgánem RE je Parlamentní shromáždění, nejstarší mezinárodní parlamentní shromáždění na světě. 
Shromáždění nemá žádné legislativní pravomoci a proto je především místem diskusí a spolupráce s jinými 
mezinárodními organizacemi, případně může v podobě doporučení poskytovat podněty výboru ministrů volit 
soudce Evropského soudu pro lidská práva. 
Po administrativní stránce zajišťuje provoz Sekretariát RE. V jeho čele stojí generální tajemník RE. Především 
zajišťuje jednání jednotlivých orgánů RE, pečuje o finance a také plní funkci depozitáře evropských úmluv. V 
roce 1994 byl založen Kongres místních a územních orgánů Evropy, jehož členy jsou představitelé místních a 
územních orgánů, s cílem zapojit tyto orgány do spolupráce v rámci RE. 
Pro vývoj evropského standartu ochrany práv žen má zcela zásadní význam Evropský soud pro lidská práva. 
tento byl založen v roce 1959 na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, aby 
zajišťoval dohled nad dodržováním ustanovení této úmluvy v členských státech. Původní poněkud 
komplikovaná a velmi zdlouhavý procedurální systém činností tohoto soudu byl později modifikován 
Protokolem č. 11 k Úmluvě. 
113

 Smluvními stranami Úmluvy jsou: Albánie, Arménie, Andorra, Azerbajdžán,  Makedonie, Belgie, Bosna-
Hercegovina, Černá Hora, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Chorvatsko, 
Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichteštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Moldávie, Monako, 
Německo, Nizozemí,Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, San Marino, Slovensko, 
Slovinsko, Spojené království Velké Británie, a Severního Irska, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko 
a Ukrajina. 
 



47 
 

v roce 1950114, která se stala právním základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva. 

Soud byl zřízen až o deset let později po vzniku Rady Evropy, tj. v roce 1959. Pozitivem je, 

že již v tomtéž roce se uskutečnilo první veřejné jednání a hned v následujícím roce byl 

vynesen první rozsudek v případu "Lawless proti Irsku". Jednalo se o první mezinárodní spor 

vedený jednotlivcem proti jeho vlastnímu státu.115 

2. Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod  

Všeobecnou deklarací lidských práv z roku 1948 se inspirovala Evropská úmluva o lidských 

právech. Představuje nejucelenější a zároveň nejrozvinutější úpravu zákazu diskriminace, 

přičemž rozlišuje důvody diskriminace, kdy jedním z nich je pohlaví. Byla  přijata Radou 

Evropy v roce 1950 a vstoupila v platnost 3. září 1953.  116 Výlučné postavení tohoto 

dokumentu k ostatním doposud přijatým je ochrana jednotlivce, resp. změnila statut 

jednotlivce. Úmluva je unikátní právě v zajištění právní odpovědnosti smluvních stran za 

porušení svých závazků z Úmluvy vyplývajících ve vztahu k jednotlivcům. Jednotlivec nabyl 

právo individuální stížnosti a odpovídající pravomoc Evropského soudu pro lidská práva 

přijímat stížnosti osob, nevládních organizací či skupin osob považujících se za poškozené v 

důsledku porušení práv přiznaných Úmluvou a jejími protokoly.117 

Význam Úmluvy spočívá nejen v rozsahu práv, která zakotvuje, ale též zřizuje efektivní 

kontrolní mechanismus118, Evropský soud pro lidská práva inovační přínos podávat stížnost 

jednotlivcem119 a možnost vyústit podání stížnosti v konečný a závazný rozsudek Evropského 
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 Čepelka, Č. - Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: Eurolex Bohemia, 2003, s. 412-413 . 
 
115

 srovnej Hubálková ,E.: Stručná rukojeť českého advokáta k Evropské úmluvě o lidských právech, Bulletin 
advokacie, březen 2013 
 
116

 srovnej Hýbnerová, S.: Evropská ochrana lidských práv v dokumentech, AUC  Juridica, 2002. 
 
 
117

 Čepelka, Č. - Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné, Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 
  
118

  Jedinečnost Evropské úmluvy však spočívá především v jejím institucionálním mechanismu kontroly 
dodržování těchto práv - tzv. evropské proceduře, které je věnována celá Hlava II. Viz Hýbnerová, S.: Evropská 
ochrana lidských práv v dokumentech, Karolinum, 2002,  s.9.  
 
119

 Dřívější tříčlánkový mechanismus, který vytvořily Evropská komise pro lidská práva, Evropský soud pro lidská 
práva a Výbor ministrů, byl vstupem Protokolu č. 11 v platnost v reakci na nárůst počtu smluvních stran 
(zejména na přelomu 80. a 90 let o nové členské státy z východní Evropy, a tím i nebývalý nárůst počtu stížností 
zjednodušen a nahrazen jednotným a stálým orgánem Evropského soudu se sídlem ve Štrasburku. Výboru 
ministrů byl ponechán pouze dohled nad výkonem rozsudků. Blíže Hýbnerová, S.: Evropská ochrana lidských 
práv v dokumentech, Karolinum , 2002, s. 8-9. 
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soudu pro lidská práva120 spolu s případným  rozhodnutím o "peněžním zadostiučinění" pro 

poškozeného.  

Obsah Úmluvy je systematicky rozvíjen prostřednictvím rozhodovací praxe Evropského 

soudu pro lidská práva, který vytvořil ucelenou koncepci interpretace, kterou si dovolím blíže 

přiblížit v samostatné kapitole.   Neméně důležitá je i kazuistika kontrolních orgánů.  

Evropská úmluva o lidských právech a svobodách představuje minimální standart ochrany 

lidských práv, na kterém se státy byly schopny a ochotny dohodnout před více než šedesáti 

lety a vzhledem k rozvoji konceptu ochrany lidských práv dnes v určitých aspektech již 

Úmluva působí zaostale a nevhodně pro nové století. Rada Evropy se tento nedostatek snažila 

napravit pomocí dodatkových protokolů, ale přesto zde stále zůstávají citelné nedostatky.  

Z hlediska ochrany proti diskriminaci má zásadní význam článek 14, kterým zajišťuje rovné 

zacházení při užívání ostatních práv a svobod stanovených Úmluvou. Nejedná se o ustanovení 

použitelné samostatně, jeho použití je  možné  pouze společně s jiným ustanovením. Zde 

můžeme srovnat jak toto kontrastuje s ustanovením Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech, který obsahuje zákaz diskriminace v čl. 26 (citace viz v kapitole I). 

Zatímco v Paktu čl.26 se jedná o obecný zákaz diskriminace, v čl. 14 jde pouze o zákaz 

diskriminace při užívání práv přiznaných Evropskou úmluvou. Ze znění a taktéž z judikatury 

Evropského soudu vyplývá, že čl.14 představuje závazek smluvních stran zajistit užívání práv 

garantovaných Evropskou úmluvou bez jakékoli diskriminace, ovšem nepředstavuje 

povinnost zajistit všeobecnou nediskriminaci.121 

Podrobněji bude hovořeno o  výkladu článku 14 Úmluvy v dalších kapitolách. 

  2.1.  Ustanovení Úmluvy zajišťující ochranu před diskriminací  

Ochrana proti diskriminaci (resp. práva spojená s osobním životem dle Úmluvy)  je zakotvena  

v čl. 5 Dodatkového protokolu č. 7  Úmluvy - Rovnost mezi manželi  a Dodatkovém protokolu 

č. 12 Úmluvy - Univerzální zákaz diskriminace. 

                                                           
120

  I když rozsudky Evropského soudu nejsou formálně pramenem práva (de facto se silou přesvědčivosti 
precedentu blíží), mají interpretační význam pro výklad a rozvíjení norem obsažených v Evropské úmluvě, 
neboť z ní lze dovodit obecnou povinnost smluvních stran respektovat ji tak, jak je interpretována soudem. V 
této souvislosti se mluví o tzv. "interpretační" závaznosti rozsudků soudu. Blíže Repík, B.: Evropská úmluva na 
ochranu lidských práv a trestní právo, Praha, 2002,  s.26. 
 
121

 Harris, O´Boyle, Warbrick"Law of The European Convention on Human Rights, Butterworths, 1995. 
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  2.2.1.  Soudní výklad Protokolu č. 7, článek 5 - týkající se rovnosti mezi 

   manželi 

Specifické ustanovení týkající se rovnosti mezi manželi obsahuje článek 5 Protokol č. 7 

Úmluvy, který byl přijat 22. listopadu 1984 122: 

 "Při uzavírání manželství, za jeho trvání a při rozvodu mají manželé rovná práva a 

 povinnosti občanskoprávní povahy mezi sebou a ve vztazích ke svým dětem. Tento 

 článek nebrání státům přijmout opatření, jež jsou nezbytná v zájmu dětí". 

Potřeba zinstitucionalizovat postavení obou manželů coby rodičů a připomenout jim jejich 

odpovědnost ve vazbě na jejich rodičovské postavení, byla důvodem proč bylo právo rovnosti 

mezi manželi vložena do katalogu práv Úmluvy. Vzhledem k tomu, že Protokol byl přijat až v 

roce 1984, je judikatura Soudu týkající se údajného porušení tohoto práva poměrně řídká. Do 

této kategorie náleží případ Burgharzt v. Švýcarsko  projednávaný Soudem a týkající se 

nošení společného rodinného příjmení. Švýcarská legislativa neumožňovala ženatému muži 

nosit příjmení své ženy za svobodna a Soud vyslovil názor, že došlo k porušení článku 8 

Úmluvy. Otázka rovnosti mezi manžely, která byla pouze součástí stanoviska vlády, nebyla 

Soudem přímo zodpovězena. 

Pro odpovídající výkon rovných práv a povinností manželů v takových záležitostech, jako 

jsou vztahy k jejich dětem, je nezbytné dle tohoto článku vytvořit vyhovující právní strukturu 

státu v zemi stěžovatele.  V případě, kdy stěžovatel pouze kritizuje způsob, jakým vnitrostátní 

soud aplikoval či interpretoval legislativu, nebude dostačující a stížnost bude odmítnuta jako 

zjevně neopodstatněná, viz případ Monory v. Rumunsko 123, dále případ Iosub Caras v. 

Rumunsko.124   

Případy stížností na porušení ustanovení článku 12 Úmluvy (Právo uzavřít manželství - 

článek 12 Úmluvy), nejsou častým problémem řešeným Soudem.  Zajímavým případem 

stížnosti řešeným Soudem však byl případ B. a L. v. Spojené království, ve kterém stěžovatelé 

                                                           
122

  srovnej  Hýbnerová, S.: Evropská ochrana lidských práv v dokumentech, Iuridica Acta Universitatis C 
arolinum , 2002.  
 
123

  rozsudek č. 71099/01, 2004. 
 
124 rozsudek č. 7198/04, 2006, § 56/57. 
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- bývalý tchán a snacha - kritizovali vnitrostátní legislativu, která jim neumožňovala uzavřít 

manželství.  

Judikatura Soudu konstatuje ve vazbě na článek 5 Protokolu č. 7, že smluvním státům zásadně 

ukládá povinnost vytvořit dostatečný zákonný rámec, ve kterém manželé mohou vykonávat 

rovným dílem svá práva a plnit povinnosti týkající se vztahu k jejich dětem.125 

  2.2.2. Protokol č. 12, článek 1 - Všeobecný (univerzální) zákaz diskriminace 

"Užívání každého práva přiznaného zákonem musí být zajištěno bez diskriminace založené na 

jakémkoliv 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". 126 

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

zejména z důvodů uvedených v odstavci 1." 

Obecná diskriminační klauzule je obsažená  v čl. 14 , který však není - na rozdíl od čl. 26 

Paktu o občanských a politických právech - k použití samostatně, nýbrž jen v kombinaci s 

jiným článkem. Podle ní musí být užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou zajištěno 

každému bez diskriminace založené na jakémkoliv důvodu "jako je pohlaví, rasa,barva pleti, 

jazyk, náboženství, politické či jiné smýšlení, národností nebo sociální původů. K posílení 

principu nediskriminace byl vypracován v roce 2000 Výborem ministrů Rady Evropy a 

následně schválen  v Římě , otevřen k podpisu Protokol č. 12 .127 

Na rozdíl od stávajícího čl. 14 Evropské úmluvy Protokol č. 12 nevztahuje zákaz diskriminace 

pouze k právům a svobodám zakotveným k Evropské úmluvě, ale činí z něho samostatné 

právo, které se lze domáhat u Evropského soudu.128 

                                                           
125

 srovnej Hubálková, E. Stručná rukojeť českého advokáta kEvropské úmluvě o lidských právech, str. 86 - 87 
 
126

 Článek I.  Protokolu  zakazuje diskriminaci ve vztahu k používání jakéhokoliv práva upraveného zákonem 
(any right set forth by law) na základě otevřeného výčtu diskriminačních důvodů. 
 
127

 plná verze Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of human Rights and Fundamental 
Freedoms, ETS No. 177 
 
128

 srovnaj Šturma, P.: Obecný zákaz diskriminace podle protokolu č. 12 k Evropské úmluvě o lidských právech, 
Příloha Právních rozhledu - Evropské právo č. 8/2001. 
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Nový rozsah a dopad zákazu diskriminace dává Protokol č. 12 ve vazbě na omezený aplikační 

rámec čl. 14 EÚLP.  Jeho nejdůležitějším znakem je, že rozšiřuje zákaz diskriminace na 

jakékoliv právo zaručené nejenom v rámci Úmluvy, ale především ve vnitrostátních právních 

úpravách a dále pak v dalších mezinárodněprávních dokumentech, které je součástí domácí 

legislativy. 

Za pozornost stojí zmínka, že Protokol č.12 sice dosáhl požadovaného počtu ratifikací 

nezbytného pro jeho vstup v platnost dne 1 dubna 2005, avšak počet smluvních stran není 

dodnes nijak reprezentativní. Mezi smluvními stranami chybí téměř všichni významní členové 

Rady Evropy a naopak ti, kteří se stali smluvními stranami nově či nedávno, jsou smluvními 

stranami Protokolu č. 12. 129 Do dnešního dne jej ratifikovalo ze všech 47 členských států 

pouhých 18 , přičemž Česká republika jej neratifikovala ani nepodepsala.130 

 

 

2. Evropská úmluva v protokolech týkajících se zásadních reforem 

Jak již bylo řečeno, význam Úmluvy spočívá nejen v rozsahu práv která zahrnuje, ale též v 

jejím kontrolním mechanismu. Proces aktualizace Úmluvy je konstantní a podílí se nám 

rostoucí počet práv garantovaných Úmluvou a začleňovaných do jejího režimu 

prostřednictvím protokolů. 

Rozšiřováním Rady Evropy o nové členské státy z postkomunistické Evropy, se rozšířil počet 

stížností a bylo nutné reformovat kontrolní systém. 

  

  2.2.1. Protokol č. 11 - permanentní orgán Soud pro lidská práva 

Podle původního znění Úmluvy, platného do 31 října 1998 131, se kontrolní mechanismus 

skládal vedle Soudu i z Evropské komise pro lidská práva, která představuje jakousi "filtrační 

                                                           
129

 Smluvními stranami Protokolu je dnes 18 členů Rady Evropy: Albánie, Arménie, Bosna a Hercegovina, 
Chorvatsko, Kypr, Finsko, Gruzie, Lucembursko, Černá Hora, Nizozemí, Rumunsko, San Marino, Srbsko, 
Makedonie, Ukrajina, Španělsko,  Francie, Andorra. 
 
130

  Česká republika sice Protokol podepsala , ale již neratifikovala. Pro ratifikaci  členy Rady Evropy vstoupil 12. 
protokol v účinnost dnem 1.4.2005, po dosažení nezbytného počtu 10 ratifikací. 
 
131

  Hubálková, E.: Stručná rukojeť českého advokáta k Evropské úmluvě o lidských právech,  Bulletin advokacie,  
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instituci" (Dne 1. listopadu 1998 nabyl platnosti dodatkový Protokol č. 11, který zavedl stálý 

Soud a nahradil  tak existující dvoustupňové řízení. Stálý soud rozhoduje o přípustnosti i 

meritu stížnosti.) Tato zkoumá přijatelnost podaných stížností, možnost smírného narovnání 

sporu a případně se i předběžně vyjadřovala k porušení práv a svobod namítaných stěžovateli. 

K Soudu se tedy dostaly jen ty případy, které mu předložila Komise nebo smluvní stát. Nad 

výkonem rozsudku bděla rada ministrů - legislativní orgán Parlamentního shromáždění. 11. 

Protokol zásadně změnil systém tím, že založil permanentní orgán Soud pro lidská práva. 

Přijetím  protokolu č. 11 však nedošlo ke zrychlení projednávání stížností, což vedlo k 

reformě pro urychlení, aby Soud nebyl ve své činnosti paralyzován. Je třeba upozornit, že 

90% všech případů nesplňovalo formální náležitosti podání či bylo odmítáno pro zjevnou 

neopodstatněnost.   

Soud měl vyřešit přetíženost orgánů vzniklou nově přistoupivšími státy, což se ukázalo 

nejhorší v roce 2004. Pilotní rozsudek Broňovski v. Polská republika zavedl nový postup ve 

vazbě na článek 46 Úmluvy, kdy vyjednal vůči dotčenému státu PLR, aby přijal opatření k 

odškodnění ve lhůtě šesti měsíců, což bylo dovršeno přijetím zákona o odškodnění v PLR. 

Rok 2009 představoval pro Soud nejvyšší nápor stížností - 150 000 nedořešených případů, 

kdy snahou bylo vyřešit částečnými opatřeními či na úrovni Rady Evropy dotčené případy, 

ovšem ani tato opatření situaci neřešila na patřičné úrovni. 132 

 

 2.2.2. Protokol č. 14 - konference v Interlaken, Izmir, Brighton - zásadní reformy 

Právě nesplnění formálních náležitostí podání či zjevné neopodstatněnosti stížnosti se stalo 

předmětem strukturálního řešení situace na mezinárodní konferenci ve švýcarském 

Interlakenu v únoru roku 2010. Zástupci smluvních stran a představitelé Rady Evropy zde 

přijali prohlášení, v němž jasně vyjádřily potřebu zásadní reformy a přijetí účinných opatření 

k její realizaci. Akční plán v sobě zahrnoval právo subsidiarity ES - dostupným způsobem 

rozšiřovaly znalost o možnosti podat stížnost, dále filtrační činnost stížností  a způsob jak 

vyřizovat stížnost stále se opakující. Na závěry  přijaté v Interlakenu navázala koncem dubna 

2011 v tureckém Izmiru další mezinárodní konference, která přijala deklaraci navazující na 

                                                                                                                                                                                     
Březen  2013 
 
132

 Čerpáno z přednášky Hubálkové, E. na Právnické fakultě v období 2013/2014. 
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závěry přijaté v Interlakenu a týkající se budoucnosti Soudu. V Izmiru zazněly body o akčním 

plánu z Interlakenu a problematika implementace judikatury Soudu rozhodnutí  vnitrostátních 

soudů. Novým bodem bylo, aby Soud měl možnost podávat stanoviska.133 

Byla započata práce na Protokolu č. 14, který v sobě obsahoval novou "formaci" a nové prvky 

řízení. Protokol zavedl tzv. kritérium " minimis", kdy bylo možno stížnost prohlásit za 

nepřijatelnou ledaže by nebyl případ prozkoumán na národní úrovni. Členské státy v počtu 47 

členů Protokol rychle ratifikovalo, pouze  poslanci Ruska se neměli k ratifikaci tohoto 

Protokolu až do června 2010, kdy  pod tlakem Rady Evropy uznali za vhodné přistoupit k 

jeho ratifikaci a uvolnit tak další reformy. 

Zefektivnění činnosti Soudu a především snížení přetíženosti Soudu bylo hlavním námětem 

třetí mezinárodní konference na vysoké úrovni v Brightonu v dubnu 2012. Konference se 

konala pod záštitou Velké Británie, která zároveň předsedala Výboru ministrů Rady Evropy.  

Přijala ze všech tří konferencí nejkonkrétnější  deklaraci. Kladla důraz na aplikaci Úmluvy 

vnitrostátními soudy a dalšími orgány a na nutnost uvedení národních legislativ v soulad s 

Úmluvou. Důležitým momentem byla povinnost smluvních států přijmout účinné prostředky 

nápravy, jež by umožnily řešit porušení práv a svobod zakotvených v Úmluvě na vnitrostátní 

úrovni. Zástupci smluvních stran se dohodly na zkrácení dosavadní 6 měsíční lhůty k podání 

stížnosti na 4 měsíce a že z ustanovení čl. 35, který v průběhu let zaznamenal vývoj,   

zavádějící kritérium existence podstatné újmy,  bude vypuštěno "přičemž z tohoto důvodu 

nemůže být odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem". 

Ambiciózní Velká Británie přinesla návrh, podle kterého "Soud prohlásí stížnosti za 

nepřijatelné, ledaže by vnitrostátní soud pochybil ve výkladu práv v Úmluvě zakotvených 

nebo pokud by vyvstala vážná otázka v souvislosti s interpretací nebo aplikací Úmluvy". 

Návrh nebyl přijat a byl považován za šokující. Závěry konference ve Brightonu s přijetím 

všech změn by měly být přijaty do konce roku 2013. 

Stav počtu stížností v současné době je velmi vysoký .S přijetím nových členských států jako 

Rusko , Rumunsko či Ukrajino, počet stížností mnohonásobně zvýšil. V červenci roku 2012 

bylo zaregistrováno téměř  145 000 stížností. Největší část tvoří již zmíněné případy proti 

                                                           
 
133

  tamtéž. 
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Rusku (34 800), proti Turecku (16 900), proti Itálii (14 300), proti Rumunsku (11 900) a proti 

Ukrajině (10 550).134 

 2.2.3. Nový protokol č. 15 

Protokol č. 15 k úmluvě byl otevřen k podpisu dne 24. června 2013 a je částečným výsledkem 

dlouhodobě připravované reformy Evropského soudu pro lidská práva.135 

Jedním z hlavních motivů přípravy této reformy byla jednoznačně snaha vyřešit přehlcení 

štrasburského soudu. Je pravdou, že poslední roky přinesly úbytek počtu nevyřešených 

stížností, počet napadlých stížností se však naopak zvyšuje, reálně proto panují obavy, že ani 

doposud přijímané změny jako častější využívání rozhodování samosoudcem, navýšení 

pravomocí 3-členných senátů nebo zavedení "pilotních rozsudků" nebude dostačující pro 

zrychlení rozhodovacího procesu a vyřizování stížností.136 

Přijetím protokolu č. 15 jsou praktické otázky týkající se změn procesního charakteru. 

Především mění lhůtu k podání stížnosti k ESLP ze šesti na čtyři měsíce a zpřísňuje kritérium 

nepřijatelnosti spočívající v podstatné újmě stěžovatele 137. Další změnou je věková hranice 

soudců v době ucházení se o mandát  na maximálně 65 let a především do znění Preambule 

Úmluvy se dostaly zásady subsidiarity a prostoru pro uvážení, které byly doposud pouze 

odvozeny z judikatury Soudu. Poslední změnou je odebrání možnosti stran sporu namítat vůči 

postoupení příslušnosti ze senátu na velký senát. 

                                                           
134

  Bulletin advokacie: Stručná rukojeť českého advokáta k EÚLP, zvláštní číslo vydané ČAK, březen 2003. 
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 V dubnu 2012 přijali zástupci 47 členských států Úmluvy deklaraci v Brightonu, ve které vytyčili hlavní body 
navrhovaných změn ohledně přípustnosti, jmenování soudců, přetíženosti Soudu a taktéž implementace jeho 
rozhodnutí na vnitrostátní úrovni. 
 
136

  Projev předsedy ESLP Spielmanna na Výboru ministrů ze dne 16. května 2013. Online verze projevu: 
http://www.echt.coe.int/Documents/ 
 
137

 Dle současného znění čl. 35 odst.3 písm. b)  prohlásí Soud za nepřijatelnou každou individuální stížnost, 
pokud stěžovatel neutrpěl podstatnou újmu, ledaže přezkum vyžaduje dodržení lidských práv tak, jak jsou 
garantována Úmluvou a protokolu. Článek však obsahuje výjimku, a to že "z tohoto důvodu nemůže být 
odmítnut žádný případ, který nebyl řádně posouzen vnitrostátním soudem". Tento dovětek je 15. protokolem 
odstraněn. 
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Již je dán k ratifikaci Protokol č. 15, který vstoupí v platnost tehdy, až všechny smluvní státy 

včetně Ruska přistoupí k jeho ratifikaci. Akční plán počítá se změnami do roku 2019.   138 

3. Evropská sociální charta (1961)  

Smluvní instrument Rady Evropy směřující k posílení ekonomické a sociální soudržnosti v 

jednotlivých evropských zemích i v Radě Evropy jako celku představuje Evropská sociální 

charta. 139 

Kromě všeobecného závazku respektovat základní práva a principy a také usilovat o jejich 

naplnění pomocí všech vhodných prostředků, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni (Část 

I), obsahuje Charta 19 článků, kterými zavazuje smluvní strany k provádění konkrétních 

kroků k zajištění a účinnému naplnění základních hospodářských a sociálních práv (Část II). 

Tato práva lze kategorizovat do tří oblastí: a) ochrana zaměstnání a pracovních podmínek, b) 

sociální ochrana mimo pracovní prostředí , c) sociální ochrana všeho obyvatelstva.  Evropská 

sociální charta obsahuje několik specifických práv žen, zejména právo na rovnou odměnu, 

ochranu matek a pracujících žen a sociální a ekonomickou ochranu žen a dětí. Dodatkový 

protokol ze dne 5. května 1988, který vstoupil v platnost roku 1992, doplnil právo na rovné 

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

základě pohlaví. Revidovaná Evropská sociální charta vstoupila v platnost 1. července 1999 a 

rozšiřuje se o další  nediskriminační klauzuli na základě důvodů, jedním z nich je pohlaví.140 

Několik ustanovení Charty výslovně zakazuje diskriminaci nebo zaručuje rovnost v 

zaměstnání. Článek 1, odst. 2 zavazuje smluvní strany k odstranění veškeré diskriminace v 

zaměstnání, návazně je posílen článkem 4, odst. 3, který uznává právo mužů a žen na rovné 

odměňování za práci stejné hodnoty. Podle článku 16 se na postavení manželských dvojic 

pohlíží v zásadě z úhlu rovnosti vztahů mezi partnery, jak v otázkách vzájemného vztahu tak 

vztahu rodičů k dětem, na osobní úrovni i pokud jde o majetek. Dodatkový protokol pak 

konkrétně stanoví, že nebrání přijetí zvláštních opatření na nápravu fakticky existujících 

nerovností s cílem odstranit de facto nerovnosti.  Naléhá na smluvní strany, aby uznaly právo 

na rovnost příležitostí a zacházení v oblasti zaměstnání bez jakékoli diskriminace založené na 
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 Česká republika Protokol doposud nepodepsala. 15. protokol bude v dohledné době následován ještě 16. 
protokolem, který přináší možnost Soudu vydávat poradní stanoviska na žádost nejvyšších smluvních stran. 
Poradní stanovisko ESLP nicméně nebude pro národní soudy závazným.  
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 srovnej Hýbnerová, S.: Evropská ochrana lidských práv v dokumentech, Karolinum, Praha , 2002 
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  srovnej Šturma, P. : Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, Beck, 2003 
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pohlaví. Od smluvních stran je vyžadováno odpovídající opatření k zajištění nebo na podporu 

tohoto práva v různých oblastech. Ustanovení , která se týkají ochrany žen zvláště pak 

těhotenství, porodu a období po narození dítěte, nesmí být ve světle tohoto článku považována 

za diskriminační. 

 Z nových práv revidované Charty je třeba zmínit článek 26, který stanovuje právo na 

důstojnou práci a článek 27, který stanoví právo na rovnost příležitostí a zacházení pro 

pracovníky, muže i ženy , s povinnostmi k rodině, rovnost mezi takovými pracovníky a mezi 

nimi a ostatními pracovníky.  Kromě toho článek E obsahuje nediskriminační doložku 

posilující  zákaz diskriminace pokud jde o práva chráněná revidovanou Chartou. 

 3.1. Evropská sociální charta a její kontrolní mechanismus 

Ve srovnání s Evropskou úmluvou má Evropská sociální charta rozdílný kontrolní 

mechanismus.  Státům plyne povinnost předkládat bienální zprávy o plnění přijatých 

ustanovení (čl. 21) a jednak povinnost předkládat zprávy i o dosud nepřijatých ustanoveních 

(čl. 23).   Původně předkládaly smluvní strany generálnímu tajemníkovy rady Evropy  zprávy 

v dvouletých intervalech. Od roku 1992 byl zaveden nový systém, založený na čtyřletém 

cyklu, v jehož rámci smluvní strany zasílají každý rok zprávy o plnění vybraných článků 

Charty.  Výbor nezávislých expertů je pověřen posuzováním zpráv a konečnou kontrolní 

zprávu s případnými kritickými připomínkami předkládá Výbor ministrů státům ve formě 

doporučení. Dodatkovým protokolem z roku 1995 byl kontrolní mechanismus posílen 

zavedením systému kolektivním stížností, který se podobá systému uplatňovanému v rámci 

Mezinárodní organizace práce. 141 

Obecně  Výbor zprávy zpracované smluvními stranami posoudí a vyhodnotí s vyslovením 

právního názoru na to, do jaké míry plní smluvní strana své závazky. V případě zjištění 

nedostatků požaduje, aby smluvní strana " odstranila všechny právní překážky pro přístup k 

určitým typům zaměstnání, ale také aby přijala pozitivní praktické kroky k vtvoření situace, 

která skutečně zajistí rovnost zacházení v tomto ohledu". 
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 srovnej Šturma, P.: Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, Beck, 2003, str. 33 
- 35. 
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 4.2.4.  Doporučení č. R/85/2 Výboru ministrů členským státům o právní ochraně 

   před diskriminací z důvodu pohlaví 

 III. Zvláštní dočasná opatření (pozitivní akce) 

V Doporučení č. R/85/2 Výboru ministrů o právní ochraně před diskriminací z důvodu 

pohlaví se uvádí: 

V oblastech, v nichž existují nerovnosti by státy měly zvážit přijetí zvláštních dočasných 

opatření zaměřených na urychlení rovnosti mezi muži a ženami v praxi. Brání-li tomu ústavní 

překážky, měly by státy urychlit dosažení rovnosti zejména: 

 a) tím, že budou nabádat zaměstnavatele, aby měli na zřeteli cíl dosáhnout      

rovnost mezi pohlavími, 

 b) tím, že poskytnou nebo podpoří zvláštní výcvik osobám méně zastoupeného         

pohlaví, aby jim umožnily získat potřebnou kvalifikaci. 

Doporučení nepředstavují závazný právní instrument přijatý Výborem ministrů, ale jejich 

cílem je dát návod pro členské země týkající se konkrétních právních a politických otázek. 

Toto doporučení, přijaté na konci dekády žen Spojených národů v roce 1985, je pokud jde o 

pozitivní akci ještě nepříliš určité a týká se výlučně  oblasti zaměstnání a odborného výcviku. 

 

4. Evropská unie 

 4.1. Vývoj antidiskriminačního práva v Evropské unii 

Problematikou ochrany lidských práv v rámci evropského regionu se též zabývá Evropské 

unie 142. Přestože toto Společenství bylo původně vytvořeno pro cíle ekonomické povahy, 

postupně docházelo k prohlubování ar rozšiřování kompetencí jejích orgánů. Profesor Šturma 

uvádí, že " ze stále větší provázanosti ekonomických zájmů se zájmy jednotlivců vyplynulo, 

že se Soudní dvůr Evropských společenství začal ve své rozhodovací činnosti stále více 

dotýkat oblasti lidských práv " a dále, že "teprve později se pojem lidských práv, resp. 
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 srovnej k této otázce  Šišková, Naděžda: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii, LINDE, Praha, 2008, 
autorka analyzuje vztahy rozhodnutí ústavních soudu v členských zemích EU a Evropského soudního dvora. 
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základních práv, jak byl vytvořen judikaturou Soudního dvora Evropského společenství, 

dostal do smluvních instrumentů".143 

Rozšířením Rady Evropy o nové členské státy z postkomunistické Evropy, vedl k potřebě 

změnit strukturu kontrolního mechanismu. Samotný vývoj vztahů mezi EU vůči Evropské 

úmluvě o ochraně lidských práv a její implementace v členských státech Rady Evropy (a tyto 

jsou vesměs i státy EU) poukazuje na skutečnost, že naprosto rozdílná vnitrostátní politická a 

právní situace v rozdílných zemích Rady  Evropy je značná a proces restrukturalizace není 

konečný. 

Jak již bylo naznačeno boj proti diskriminaci je jedním z předmětů činnosti Evropské unie, 

jejíž Listina základních práv zakotvuje právo na nediskriminace (hlava III), když zákaz 

diskriminace na základě státního občanství vyplývá přímo ze Smluv.144 Evropská unie s 

vytvořením právního rámce, který upravuje nediskriminaci, čekala až do roku 2000, kdy 

přijala směrnici týkající se rovného zacházení bez ohledu na rasový nebo etnický původ, dále 

směrnice týkající se rovného zacházení v zaměstnání a v roce 2004 přijala směrnice týkající 

se rovného zacházení mezi muži a ženami mimo trh práce. 

 

 4.2. Primární a sekundární právo Evropské unie  

Základem  primárního práva v Evropské unii jsou smlouvy  (nově Smlouva o fungování EU z 

roku 2009, jejímž základem jsou Římské smlouvy z roku 1951) , právo sekundární nalezneme 

pak ve směrnicích, doporučeních  a také v judikatuře Soudního dvora. Původně mělo 

Evropské společenství145 ekonomický základ ve zjednodušení obchodu a smluvně byla 

upravována rovnost v ekonomickém smyslu, ale postupně docházelo k provázanosti  

ekonomických cílů se zájmy jednotlivců. Evropský soudní dvůr146 se začal ve své 

rozhodovací praxi touto problematikou více zabývat, jelikož se před něj začaly dostávat 

případy namítající porušování lidských práv v důsledku právních předpisů Společenství. 
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  Šturma, P., Potočný, M. Ondřej, J. , op.str. 36 
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 Původní Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z roku 1957 zakotvovala zákaz 
diskriminace na základě pohlaví v oblasti zaměstnání. 
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 Evropská unie byla původně mezivládní organizací, nyní má samostatnou právní subjektivitu. 
 
146

 Evropský soudní dvůr je po změnách, které zavedla Lisabonská smlouva, označován jako "Soudní dvůr 
Evropské unie". 
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Obecně lze konstatovat, že pro prosazení rovnosti pohlaví v Evropské unii, byly zvláště 

důležité rozsudky Evropského soudního dvora 147. 

V podstatě do roku 2000 se antidiskriminační právo v Evropské unii uplatňovalo pouze v 

oblasti zaměstnání a sociálního zabezpečení a zahrnovalo pouze diskriminaci na základě 

pohlaví. 

Amsterdamská úmluva, která vstoupila v platnost 1. května 1999, potvrdila důležitost  

principu rovnosti mezi muži a ženami a respektování lidských práv, jako důležité zásady pro 

proces integrace. V této úmluvě jsou již obsaženy relevantní legislativní změny, otevírající 

nové možnosti pro pozitivní akci a pozitivní opatření v kontextu Evropské unie, které před 

Amsterodamskou smlouvou nebyly zmiňovány. 

 

  4.2.1.  Čl. 141 SES - rovnost na základě pohlaví 

Specifickým článkem rovnosti na základě pohlaví  je ustanovení článku 141 (dříve článek 

119) konsolidované Smlouvy o založení ES : "  s ohledem na plné zajištění rovného zacházení 

s muži a ženami v pracovním procesu, nebrání zásada rovného zacházení žádnému členskému 

státu zachovat nebo zavést opatření, poskytující zvláštní výhody pro usnadnění odborné 

pracovní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či kompenzaci nevýhod v 

profesní sféře". Ve vztahu k pozitivním opatřením a dosažení rovnosti v praxi je tento článek  

důležitý, jelikož vytváří  pro tato opatření konkrétní právní základnu, a zároveň povyšuje 

pozitivní opatření na "ústavní" úroveň Evropského Společenství. Dovoluje členským státům 

zachovat nebo přijmout zvláštní opatření s cílem prakticky zajistit plnou rovnost mezi muži a 

ženami v zaměstnání. 148  

 Migrací pracovníků za účelem vývozu zboží  zůstaly náklady na pracovní sílu stejné, zřejmě 

proto vznikla úprava čl. 157 SFEU o uplatnění rovné odměny mezi muži a ženami za stejnou 

nebo rovnocennou práci.  Unie se začala chystat na vstup zemí bývalého socialistického 

tábora (článek 13 dnes článek 19 SFEU- obsahuje zmocňovací ustanovení k přijímání 

opatření k potírání diskriminace) a vznikla otázka rozmísťování pracovních sil nadnárodních 

firem v těchto zemích jako i  přesun kapitálu, což přinášelo nižší ochranu odměňování a 

pracovních příležitostí. 
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 Šturma, P.: "Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv", Beck, 2003, str. 45 
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 srovnej Boučková, Havelková, Koldinská, Kuhn, Kuhnová, Whelanová: Antdiskriminační zákon, Beck 2010 
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Orgány společenství reagovaly rychle na danou situaci vydáním aktů sekundární 

administrativy, přičemž právním základem v sekundárním právu se staly směrnice, především 

směrnice 2000/43/ES, tzv. rasová směrnice, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s 

osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.  

  4.2.2. Požadavky práva Evropského společenství upravené v sekundárním 

   právu 

Ustanovení zakotvující zákaz diskriminace v primárním právu  jsou obsažena ve Smlouvě o 

fungování Evropské unie (ustanovení o volném pohybu zaměstnanců v článku 45 SFEU, čl. 

39 SES). Sekundární právo vydávají orgány Unie prostřednictvím směrnic a nařízení např. 

nařízení Rady (EHS) č. 1618/68 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství. Zásada 

rovného zacházení, otázka občanství Unie je řešena judikaturou Evropského soudu a taktéž 

judikaturou soudního dvora EU široce.  Listina práv Evropské unie na základě čl. 6 má 

stejnou sílu jako smlouvy , především článek 20 a 26 týkající se rovnosti před zákonem, právo 

žen a mužů, právo starších osob a dětí, právo osob se zdravotním postižením. Listina EU a 

interpretační ustanovení obsažené v čl. 51 (odst. 1) a čl. 52 (odst. 5) slouží k vysvětlení 

rozdílu mezi zásadami, kontroly aktů, rozsahu a výkladu práva v souladu s  tradicemi 

členských států. 

  4.2.3. Směrnice v oblasti zákazu diskriminace na základě pohlaví 

Směrnice v oblasti zákazu diskriminace na základě pohlaví platné v současné době jsou 

směrnice č. 2006/54 a dále směrnice č. 79/7,  86/613 a směrnice č. 2005/13. Tyto mají za cíl 

sjednotit a zpřehlednit současnou právní úpravu a zapracovat i platnou judikaturu Evropského 

soudního dvora do práva Evropské unie. Směrnice č. 75/117, jejíž obsah byl převzat do 

přepracovaného znění měrnice 2006/54, přímo navazuje na čl. 119 ( čl. 141) SES, dnes již čl. 

157 SFEU - týkající se pouze rovného odměňování mezi muži a ženami. Účelem je , aby při 

výkonu stejné práce nebo práce, které je přiřazena stejná hodnota, byla odstraněna ve všech 

aspektech a podmínkách odměňování jakákoliv diskriminace z důvodu pohlaví. Zároveň tato 

směrnice konkretizuje dopady a umožňuje jednotlivci použití dostatečných právních nástrojů 

k dosažení svých nároků soudní či mimosoudní cestou. 

Směrnice 76/207, jejíž obsah byl převzat do znění směrnice č. 2006/54, upravuje princip 

rovného zacházení mezi muži a ženami v přístupu k zaměstnání včetně služebního postupu, v 

přístupu k odborné přípravě do zaměstnání včetně služebního postupu. Po podstatné 
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novelizaci směrnicí 2002/73 obsahovala podrobné definice jednotlivých forem diskriminace 

(přímé a nepřímé diskriminace včetně obtěžování, sexuálního obtěžování nebo návodu k 

diskriminaci). 

Směrnice Rady č. 79/7 EHS z roku 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro 

muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení se týká tzv. základního systému sociálního 

zabezpečení a dále směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54 ES z roku 2006 o 

zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání  - převzala ustanovení dřívějších směrnic 86/378/EHS a 96/97/ES a 

zahrnuje v sobě tzv. zaměstnanecký systém sociálního zabezpečení. Obě směrnice obsahují  

zejména výčet ustanovení , která nesmějí být v členských státech uplatňována, protože 

směřují k zavedení přímé nebo nepřímé diskriminace na základě pohlaví, dále zákaz 

rozlišování co se týče přístupu do systému, podmínek a výplat, a dále u zaměstnaneckých 

systémů je podstatné, zda se jedná o dávkový nebo příspěvkový systém. Hlavním rozdílem 

obou směrnic je důchodový věk, který v základních systémech sociálního zabezpečení může 

být odlišný pro muže a ženy ( např. rozsudek C 104/98 ve věci Buchner, bod 25 a násl., dále 

rozsudek C-328/1991 ve věci Thomas, bod 8 a násl.),  v zaměstnaneckých systémech nikoliv 

(součást odměny za práci, která musí být rovná). 

 4.2.4. Doporučení Rady z 13. prosince 1984 o podpoře pozitivních akcí pro ženy č. 

  84/635/EEC 

Vedle směrnice č. 76/207 mají na rovnost příležitostí a zacházení s ženami a muži vliv i další 

evropské směrnice. Doporučení Rady č. 84/635 je založeno na myšlence, že rovnost 

příležitostí lze prosazovat akcemi členských států nebo dobrovolným angažováním sociálních 

partnerů.   

Rada doporučuje členským státům, aby přijaly politiku pozitivní akce zaměřenou na 

odstranění stávajících nerovností negativně ovlivňujících ženy v jejich zaměstnání a aby 

prosazovaly větší rovnováhu mezi pohlavími v zaměstnání. Cílem má být "vyloučení 

předsudků vyplývajících z existujících postojů vůči ženám v zaměstnání, ženám hledajícím 

zaměstnání nebo působit pro těmto předsudkům, podporovat účast žen v různých povoláních v 

takových sektorech, kde jsou ženy v současné době málo zastoupeny, zejména v sektorech 

majících budoucnost a na vyšších úrovních odpovědnosti, aby se dosáhlo lepšího využití všech 

lidských zdrojů". 
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Mezinárodní základna pro pozitivní akci má vstupy jak z úmluv o lidských právech, zákonů 

Společenství ale také z dokumentů majících charakter doporučení. Smlouvy zavazují členské 

státy  - signatáře takovým způsobem, že povinnosti plynoucí z každé úmluvy se plní v rámci 

jejich jurisdikce. Obecně řečeno, způsob jakým se každá úmluva promítne do vnitrostátního 

zákonodárství je věcí každého státu. 

Evropské společenství má podle interpretace soudního dvora svůj vlastní právní systém, který 

nejen ukládá jednotlivcům povinnosti, ale je zamýšlen i k tomu, aby jim poskytl práva. 

Interpretace vnitrostátního zákonodárství nesmí být v rozporu s právními předpisy 

Společenství a otázka povinnosti k pozitivní akci musí být řešena v tomto kontextu. 

Společenství "povzbuzuje" členské státy, aby přijaly nejúčinnější dostupná opatření k 

dosažení rovných příležitostí. 

 

 4.3. Mechanismy ochrany lidských práv v Evropě v rámci ES/EU 

V návaznosti na shora uvedené lze v rámci evropského regionu hovořit o dvou kontrolních 

mechanismech, jejichž jurisdikce se vztahuje na oblast lidských práv - Evropského soudu pro 

lidská práva (ESLP) a Soudního dvora Evropských společenství. Původně sice byla Evropská 

společenství vytvořena za účelem dosažení cílů ekonomické povahy, avšak postupně 

docházelo k prohlubování a rozšiřování kompetencí jejích orgánů. Provázanost ekonomických 

zájmů se zájmy jednotlivců vedla Evropský soudní dvůr  zabývat se oblastí lidských práv. 

Právě judikatura Evropského soudního dvora dostala pojem "lidských práv" do smluvních 

textů. Standard Úmluvy je aplikován oběma soudy. Pod jurisdikci Evropského soudu pro 

lidská práva však nespadá Evropská sociální charta,  a tudíž sociální práva zůstávají mimo 

jeho přezkum.149 

První explicitní zapojení problematiky lidských práv do základních dokumentů Evropského 

společenství (ES) nalezneme v Maastrichtské smlouvě (Smlouva o Evropské unii), v čl. F, 

odst. 2, v současném čl. 6, odst.2. Zásadní byla tzv. Amsterodamská smlouva (1997), která 

změnou Smlouvy o Evropské unii rozšířila pravomoci ESD. V roce 2000 byla na konferenci v 

                                                           
149

  srovnej Šturma, Hýbnerová, Ondřej, Balaš, Bílková, Hanusková: Konkurující jurisdikce mezinárodních 
rozhodovacích orgánů, Univerzita Karlova v Praze právnická fakulta, Praha, 2009. 
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Nice vyhlášení Charta základních práv EU, jako katalog lidských práv 150. Charty byla 

původně přijata jako politická deklarace, právně nezávazná, která se vtělením do Ústavy EU 

stala závaznou.  Ačkoliv je v mnoha směrech rozsáhlejší než katalog práv daný Úmluvou a do 

budoucna by mohlo vést v rámci odlišné úpravy k rozdílné judikatuře, v současné době Charta 

nenahrazuje v evropském právu pozici Úmluvy 151. 

Obecný zákaz diskriminace vyplývá z čl. 12 Smlouvy ES, kdy po Amsterdamské smlouvě 

přibyl ještě čl. 13 Smlouvy ES, který potenciálně zakazuje také diskriminaci z důvodu 

pohlaví, mimo jiné. 

 

  4.3.1.  Soudní a mimosoudní mechanismy ochrany lidských práv v EU 

Kontrolu nad dodržováním lidských práv v Evropské unii lze rozdělit na soudní a 

mimosoudní. Původně zajišťovaly dodržování Evropské úmluvy dva smluvní orgány, a to 

Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva a jeden politický orgán Rady Evropy 

(Výbor ministrů) se sídlem ve Štrasburku. Protokolem č. 11 z roku 1998 byly nahrazeny dva 

kontrolní orgány a byl ustanoven nový permanentně zasedající orgán Soud pro lidská práva 

(European Court of Human Rights)- viz předchozí kapitola. 

K mimosoudní  ochraně lidských práv slouží institut Veřejného ochránce  - Ombudsman, 

který přijímá stížnosti od kteréhokoliv občana Unie či od kteréhokoli fyzické či právnické 

osoby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě ES. Podle čl. 21 Smlouvy ES se může každý 

občan Unie obracet na Ombudsmana a zároveň má právo předložit individuální či společně s 

dalšími osobami  Unie podání Evropskému parlamentu v záležitosti, která spadá do 

kompetence ES. 

 

 

 

                                                           
150

 Charta byla vyhlášena dnem 7. prosince 2000 v rámci Mezivládní konference v Nice ve formě společné 
deklarace Evropského parlamentu, Rady a komise. Charta byla před přijetím Lisabonské smlouvy mírně 
pozměněna mimo jiné v oblasti otázek aplikace Charty soudy - srovnej OJ  2000/C 364/01. 
 
151

  srov. Šturma, P: "Mezinárodní evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 2. doplněné vydání, 
Beck, Praha 2003, s 53 . 
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  4.3.1. Dvojí standard ochrany lidských práv  

V evropském regionu je jako základ ochrany lidských práv k dispozici standard daný  

Úmluvou a zároveň jsou  na části území v ratione loci jurisdikci Evropského soudu pro lidská 

práva (se sídlem ve Štrasburku ) aplikovány tyto standardy i ze strany Evropského soudního 

dvora ( se sídlem v Lucemburku). Lze dovodit, že dochází k určitému prolínání jurisdikce. V 

praxi zůstává hlavním lidsko-právním dokumentem Úmluva, jejíž aplikace byla postupně 

zakotvena i  v primárním právu ES/EU.152 

Prozkoumáním současné existence dvou soudních mechanismů si lze klást otázku, zda-li 

mohou být lidskoprávní standardy aplikovány rozdílně či který soud je fakticky silnější ve 

vztahu k druhému. 

Standard Úmluvy je aplikován oběma soudy. Ačkoliv ESD vznikl původně s odlišným 

účelem se postupně vyvinul v Soud, který chrání práva jednotlivců. Úmluvu přitom využíval 

jako hlavní zdroj interpretace základních práv v rámci komunitárního práva, přičemž si však 

ponechal prostor pro jejich autonomní posouzení ve vztahu ke smluvnímu textu. 

Zatím je to Evropský soud pro lidská práva, který zaujal silnější pozici tím, že kontroluje 

soulad komunitárního práva s Úmluvou a častěji zasahuje do věcí, kde již rozhodoval ESD.  

Tím kontroluje nepřímo sekundární právo ES, když posuzuje národní opatření k implementaci 

komunitárního práva.153 

Na druhé straně ovšem ESD může rozhodovat ve stejné věci, kde již bylo rozhodnuto ESLP. 

Zde platí důležité omezení, že totiž k meritornímu rozhodnutí ESD je třeba, aby se spor týkal 

sféry působnosti komunitárního práva. 

Odhadovat další posun či vývoj můžeme jen stěží.  Pozorujeme soudní praxi a momentální 

smířlivý přístup mezi soudci, ale změnu situace k paralelnímu postavení obou soudů lze 

očekávat.  Doufejme, že ochrana lidských práv a přístup jednotlivce k soudu bude vyřešen v 

jeho prospěch . 

 

  

                                                           
152

  Honusková V.: Konkurující jurisdikce ESLP, kolektiv autorů " Konkurující jurisdikce mezinárodních 
rozhodovacích orgánů, UK PF, Praha 2009 s.57 a dále. 
 
153

  tamtéž. 
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Část III. 

Zákaz diskriminace v judikatuře mezinárodních soudních orgánů (ESLP a ESD) 

 

V předchozích kapitolách jsme se věnovali obecně principu rovnosti, zákazu diskriminace v 

mezinárodněprávních dokumentech a evropskému antidiskriminačnímu právu. Nyní se 

soustředíme především na judikaturu a přístup soudních orgánů v boji s diskriminací na 

úrovni evropské. Cílem této kapitoly bude prozkoumání aplikace principu rovnosti a  

možnosti postupu proti diskriminaci u  Evropského soudu pro lidská práva154 - orgán  Rady 

Evropy (dále jen Soud) a dále u Evropského soudního dvora - orgán EU155. Zaměříme se na 

případy diskriminace založené na pohlaví podané u Soudu a rozhodovací praxi Soudu, 

sledovat budeme i analýzu při posuzování stížností jednotlivců při porušení zákazu 

diskriminace. 

Je třeba zmínit, že soudní doktrína základních práv Evropské unie, která byla systematicky 

rozvíjena v průběhu více než čtyř desetiletí, tvoří v současné době úctyhodný a rozsáhlý 

soubor judikátů, které formují jednotlivá práva, stejně tak jako stanoví podmínky pro jejich 

výkon, a v některých případech dokonce určují i jistá omezení daná komunitárními specifiky.  

                                                           
154 Evropský soud pro lidská práva (ESLP; anglicky European Court of Human Rights) se sídlem 
ve Štrasburku byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 
svobod (1950). Podle původního znění Úmluvy se kontrolní mechanismus kromě Soudu skládal ještě z Evropské 
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. 
Nepružnost a pomalost systému si vyžádala změnu uskutečněnou Protokolem č. 11 k Úmluvě. Od 1. 
listopadu 1998 funguje místo Komise a Soudu jen jediný orgán – stálý Soud. Výboru ministrů Rady Evropy byla 
také omezena pravomoc pouze na dohlížení nad rozsudky Soudu. 
Soudci - Co do počtu soudců jde o jeden z největších mezinárodních soudních orgánů, neboť každý smluvní stát 
je zastoupen jedním soudcem (v současnosti přes 40 soudců). Stát však nutně u Soudu nemusí mít svého 
zástupce, není ani omezen počet soudců stejné národnosti. Každá smluvní strana může navrhnout až tři 
kandidáty (tedy i cizince), ze kterých jsou soudci voleni Parlamentním shromážděním Rady Evropy na 9 let bez 
možnosti znovuzvolení (Článek 23 odstavec 1 Úmluvy). Věkový limit pro soudce je 70 let. Za Českou republiku 
je soudcem Aleš Pejchal. 

 
155 Soudní dvůr  je jednou z instancí Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr ; ESD), je tedy 
nejvyšším soudem Evropské unie. Má poslední slovo ve věcech právního řádu EU. Byl zřízen v roce 1952 a sídlí 
v Lucemburku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. V čele je předseda. Za každý stát 
EU v něm je 1 soudce. 

Soudní dvůr Evropské unie se skládá ze Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu EU. 
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V současné době  neexistuje jeden přístup k definici diskriminace a místo toho se v teorii i 

právních předpisech setkáváme s různými vymezeními pojmu diskriminace. Evropské právo 

rozlišuje především přímou diskriminaci, nepřímou diskriminaci a sexuální obtěžování. 

Moderní pojetí dopadu norem čelí novými klasifikacemi a komplexním rozlišováním 

skutkových situací. Z obecného zákazu "rozlišování" vyrostl celý systém výjimek, které 

umožňují rozlišovat na základě jiných obecně nedovolených kritérií. To je také jedním z 

důvodů, proč se "affermative action" ujalo jako pozitivní diskriminace. 

Antidiskriminační normy jsou v tomto ohledu pokusem o společenskou regulaci výběru, která 

kritéria či v kterých situacích jsou nepřípustná při rozlišování lidí. Výjimky z 

antidiskriminačních norem jsou přiznáním faktu, že za určitých podmínek je rozlišení podle 

obecně zakázaných kritérií opodstatněné a dovolené. 

Než přistoupíme k problematice interpretace a aplikace Úmluvy s vazbou na čl. 14 - a zároveň 

s ohledem na dlouhotrvající advokátní zkušenosti - považuji za vhodné seznámit se s vlastním 

řízením u Evropského soudu pro lidská práva, tj. vlastní procedurou od podání stížnosti po 

procesní řízení před Soudem včetně jeho formace. Toto je zásadní z pohledu "uvažování o 

uplatnění antidiskriminačních ochranných ustanovení" u vnitrostátních soudů a následně před 

Soudem. Jediným omezením uplatňování nároku z titulu zákazu diskriminace je platná 

promlčecí lhůtě ve zvažované jurisdikci. 

V této kapitole bude zároveň objasněno, že diskriminace na základě pohlaví se spíše bude 

týkat pohlaví ve smyslu rozdílu mezi mužem a ženou z pohledu sociálních subjektů. 

 

1.  Jak probíhá řízení u Evropského soudu pro lidská práva 

Soud je tvořen soudci zvolenými za jednotlivé smluvní strany z řad vysokých soudních funkcí 

či uznávaných advokátů s vysokým morálním kreditem. Funkci vykonávají  na plný úvazek 

po celé funkční období po dobu 9 let 156. Vlastní řízení před Soudem v průběhu let 

zaznamenalo zásadní změny a to především dodatkovým Protokolem č. 14 z roku 2010. 

 

                                                           
156

  viz článek 20 Úmluvy 
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 1.1. Prvotně podaná stížnost 

Podané stížnosti u Soudu je věnována velká pozornost, především proto, že musí splňovat 

formální náležitosti 157, totiž vyčerpání právních prostředků nápravy a podání stížnosti v 

šestiměsíční lhůtě plynoucí od posledního vnitrostátního rozhodnutí 158. 

Podání stížnosti nemá odkladný účinek vůči vykonatelnému rozhodnutí vnitrostátních 

soudních instancí. Nicméně , Jednací řád Soudu, umožňuje požádat o tzv. předběžné opatření 

(interim measure, mesure provisoire) ve smyslu článku 39 Jednacího řádu Soudu.  Toto 

opatření Soudu umožňuje, a to bez čekání na řádné projednání stížnosti a její případné předání 

vládě k vyjádření, upozornit vnitrostátní orgány na to, že taková naléhavá stížnost byla 

podána.  

  1.1.1. Podmínka vyčerpání právních prostředků nápravy 

Podmínka vyčerpat všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy před podáním stížnosti je 

ukotvena v čl. 35, odst.1 Úmluvy a je zároveň součástí obyčejového mezinárodního práva 159. 

Podobná podmínka je i ve smlouvách zabývajících se lidskoprávní problematikou, jako je  

Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech a v Opčním protokolu k ní 160, v 

Americké úmluvě o lidských právech a v Africké chartě lidských práv 161. 

 Výklad pojmu "vnitrostátní právní prostředek nápravy" nezávisí na tom, jak jej chápe 

vnitrostátní právní řád. Dle judikatury Soudu je jím každý prostředek, jehož prostřednictvím 

lze dosáhnout uspokojivého výsledku z pohledu předmětu stížnosti, tedy nápravy vzniklé 

situace, pokud jde o namítavé porušení práv zaručených Úmluvou 162.  Zakotvením podmínky 

vyčerpání vnitrostátních právních prostředků nápravy je umožněna dotčenému smluvnímu 

                                                           
157

  Stížnost musí  být předložena písemně v jednom z oficiálních jazyků 47 smluvních států - tedy i v českém 
jazyce -na adresu: Tajemník, Evropský soud pro lidská práva , rada Evropy, F - 67075 Štrasburk Cedex, stížnost 
musí být předložena na formuláři, tento ke stažení na stránkách soudu - www.echr.coe.int. 
 
158

  "Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků nápravy podle 
všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné 
rozhodnutí".  
 
159

  Věc Interhandel (Švýcarsko v. Spojené státy), Mezinárodní soudní dvůr rozsudek ze dne 21. března 1959. 
 
160

  viz článek 41, odst. 1, písm.c). 
 
161

  viz článek 2 a 5, odst. 2, písm. b). 
 
162

  Stížnost č. 9022/80, rozsudek ze dne 13. července 1983, D.R.  
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státu Úmluvy napravit situaci, která je předmětem stížností podaných proti ní samé. Tato 

podmínka tak odráží princip podřízenosti mezinárodnímu systému ochrany lidských práv 

systémům národním či vnitrostátním 163. 

 

 1.2. Formace Samosoudce  

Protokolem č. 14 byla zavedena nová funkce samosoudce, která představuje hlavní procesní 

změnu týkající se Soudu. V praxi to znamená, že soudce rozhodující samostatně za pomocí 

zpravodaje164 může předmětnou stížnost prohlásit za nepřijatelnou, aniž by do rozhodovacího 

procesu byly zapojovány tříčlenné výbory, jako tomu bylo v původním řízení. Samosoudce 

tedy vykonává stejnou pravomoc jaká byla  doposud  v kompetenci tříčlenných výborů. Pro 

samosoudce platí výhrada, že nesmí rozhodovat o stížnosti proti státu, za který byl zvolen do 

funkce.165 Rozhodnutí samosoudce je konečné.166  Pokud samosoudce neprohlásí stížnost za 

nepřijatelnou nebo ji nevyškrtne, postoupí ji výboru či senátu k dalšímu přezkoumání.167 

Pravděpodobnost, že stížnost se dostane do rukou samosoudce je v případě, že jejím 

předmětem je "údajné" porušení práva, které není zaručeno ani Úmluvou, ani žádným z 

dodatkových protokolů, jestliže k "údajnému" porušení práva došlo před vstupem Úmluvy v 

platnost pro dotčený stát či mimo jeho jurisdikci, anebo jestliže stěžovatel není v postavení 

poškozeného či podává stížnost proti státu, který není smluvní stranou Úmluvy. Samosoudce 

bude rozhodovat taktéž za situace , kdy nebyly vyčerpány všechny právní prostředky nápravy 

či  stížnost je opožděná či neobsahuje otázky porušení práva.  

 

                                                           
163

  Hubálková, E. uvádí : Mc Farlane  v. Irsko, č. 31333/06 (velký senát), 2010, §107, ESLP 2010, Selmouni v. 
Francie, rozsudek z 28. července 1999, Sborník 1999-V, odst. 74, dále Kudla v. Polsko rozsudek z 26. října 2000, 
Sborník 2000-IX, odst. 152, dále Andrášik a další v. Slovensko, stížnost č. 
57984/00,60237/00,60242/00,60679/00, 60680/00,68563/01 a 60226/00, rozhodnutí z 22. října 2002, Sborník 
2002-IX. 
 
164

 Podle článku 24 odst.2 Úmluvy: "Pokud Soud zasedá jako samosoudce, pomáhají mu zpravodajové, kteří 
vykonávají své funkce pod dohledem předsedy Soudu. Jsou součástí kanceláře Soudu". 
 
165

 Článek 26 odst.3 Úmluvy stanoví, že:"Samosoudce nepřezkoumává žádnou stížnost směřující proti Vysoké 
smluvní straně, za kterou byl zvolen". 
 
166

 viz znění článku 27 odst.2 Úmluvy. 
 
167

 viz znění článku 27 odst.3 Úmluvy. 
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 1.3. Posouzení stížnosti soudem a rozhodnutí o přijatelnosti 

V případě, že má samosoudce pochybnost o tom, že je stížnost z důvodu shora uvedených 

nepřijatelná, předá ji k rozhodnutí Výboru tří soudců. Typickým příklad této formace jsou 

stížnosti na průtahy soudního řízení nebo na průtahy při výkonu vnitrostátních rozsudků. Lze 

vyhodnotit, že nově zřízená formace Samosoudce je velmi důležitá pro rychlost a efektivnost  

řízení před Soudem a to především tím, že odlehčuje rozhodování Senátu. 

Řízení před samosoudcem je jednofázové, tzn. že samosoudce přijímá rozhodnutí, které je 

konečné. Taktéž je to i za situace, kdy je stížnost předány Výboru. Ve smyslu článku 39 

Úmluvy je Soud kdykoli během řízení nápomocen dotčeným stranám s cílem dosáhnout 

urovnání věci respektujícího lidská práva tak, jak jsou stanovena Úmluvou a jejími Protokoly. 

Pokud dotčené strany, resp. vláda státu se vyjádří a uzná za vhodné, aby podala návrh na 

smírné urovnání sporu a předloží svůj návrh na spravedlivé zadostiučinění ve smyslu článku 

41 Úmluvy, Soud vypracuje rozhodnutí, kterým konstatuje smírné urovnání sporu a stížnost je 

vyřízena. 

Jestliže se Výbor neshodne na jednomyslném rozhodnutí o odmítnutí stížnosti, je stížnost 

automaticky předložena jednomu ze čtyř  Senátů.  

 1.4. Posouzení merita stížnosti a vynesení rozsudku  

Pokud Senát rozhodne o přijatelnosti stížnosti, jsou strany vyzvány ke smírnému ukončení 

spor stanoviska k přijatelnosti stížnosti či k jejímu meritu.  Pokud tak strany neučiní, mají 

povinnost o tom informovat Kancelář Soudu, pak přistoupí Senát k vynesení rozsudku.  

Zde je třeba zmínit výjimečnou situaci v praxi, kdy soud shledal stížnost přijatelnou a později  

byť částečně prohlásil za nepřijatelnou. Tento procesní krok  Soud učinil ve sporu Družstevní 

záložna PRIA a další v. Česká republika v roce 2008. 

Senát rozhodne o porušení některého z ustanovení Úmluvy nebo jejich Protokolů a zároveň 

přizná tzv. spravedlivé zadostiučinění a náhradu nákladů spojených s podáním stížnosti, 

případně s vedení sporu před vnitrostátními orgány, jestliže vnitrostátní právo umožňuje jen 

částečné odstranění důsledků tohoto porušení. Odškodnění je buď materiální či morální újmy.  

Pokud jde o škodu materiální, judikatura Soudu zaznamenala významný pokrok, kdy Senát 

může stěžovateli přiznat jak výplatu finanční částky, tak tzv. restitutio in natura.  Např. ve 
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věci Dacia S.R.I. v. Moldavsko   z roku 2009 (spravedlivé zadostiučinění) Soud nařídil vládě, 

aby vrátila stěžovatelce hotel spolu s vybavením i spolu s pozemkem. Alternativním plněním 

bylo vyplacení 7 612 000 EUR odpovídající tržní hodnotě nemovitostí a k tomu 890 625  

EUR byla povinna vláda zaplatit na náhradě majetkové škody. Finanční náhradu přiznal Soud 

v trestní věci Colozza v. Itálie168, za "ztrátu šancí" před vnitrostátními soudy způsobenou 

procesním pochybením. Podobně byla přiznána i náhrada škody ve věci Krčmář a další v. 

Česká republika ze roku 2000.169 

 

  1.4.1. Kritérium " utrpění podstatné újmy" 

Protokolem č. 14 bylo zároveň mezi formální náležitosti podání stížností vedle vyčerpání 

prostředků nápravy a podání stížnosti ve lhůtě šesti měsíců vloženo nové kritérium "utrpěné 

podstatné újmy". Podmínka vyčerpat všechny vnitrostátní právní prostředky nápravy před 

podáním stížností k Soudu je zakotvena v článku 35, odst. 1 Úmluvy.170 Z judikatury Soudu 

vyplývá, že stěžovatelé musí využít veškeré procesní prostředky vnitrostátní, aby porušení 

zabránili, resp. musí dát vnitrostátním soudům příležitost předejít či napravit porušení, z nichž 

stát obviňují. Tato podmínka odráží princip subsidiarity mezinárodního systému ochrany 

lidských práv vůči vnitrostátním systémům171. 

Kritérium "utrpěné podstatné újmy" interpretoval Soud prostřednictvím Senátů či Velkého 

senátu a zkoumal především situaci, kdy stěžovatel vyčerpal všechny účinné právní 

prostředky nápravy a zda-li podal svou stížnost včas. Při přezkumu podstatné újmy nestačí 

pohled stěžovatele či pouhé konstatování existence podstatné újmy, ale subjektivní pohled 

musí být odůvodněn a doložen objektivními důvody172. Soud vždy sleduje ve svých závěrech, 

zda respektování lidských práv vyžaduje zkoumání případu v meritu. Na druhé straně, v 

případech dotýkajících se systémového problému, může Soud nehledět na existenci podstatné 

                                                           
168

  Viz případ Colozza proti itálii (rozsudek ze dne 12. února 1985, Série A č. 89). 
 
169

   Krčmář a další proti ČR , rozsudek ze dne 3. března 2000 ( čl. 6 odst. 1 Úmluvy - kontradiktorní řízení). 
 
170

 Tato povinnost je i v jiných smlouvách zabývajících se problematikou lidských práv, jako je Mezinárodní 
úmluva o občanských a lidských právech a taktéž v Opčním protokolu k ní., v Americké úmluvě  o lidských 
právech a v Africké chartě lidských práv. 
 
171

  E. Hubálková: Bulletin advokacie, zvláštní číslo březen 2013. 
 
172

  Viz případ Lagydin proti Rusku (rozsudek č. 35365/05, ze dne 30 srpna 2011). 
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újmy v jednotlivém případě, neboť respektování lidských práv vyžadovalo zkoumání merita 

věci 173. 

Rozsudky Senátu jsou závazné pro zainteresované strany, přičemž Výbor ministrů dohlíží na 

jeho výkon. Rozsudky senátu se vyhlašují v sídle Soudu ve Štrasburku nebo písemně a taktéž 

jsou zveřejňovány na internetu pro veřejnost174. 

  1.4.2. Jedinečné řízení před velkým senátem 

Řízení pře velkým senátem není samostatnou etapou řízení, nýbrž je řízením jedinečným.  

Žádná ze stížností nemůže být přímo po jejím zaregistrování předložena velkému senátu, ale 

postoupena jedním ze senátů, vyvolává-li závažnou otázku týkající se výkladu Úmluvy či 

jejích Protokolů nebo může-li vyřešení otázky vést k rozporu s dříve vyneseným rozsudkem. 

Kolegium pěti soudců velkého senátu vyhlašuje rozsudky ústně v sídle Soudu ve Štrasburku. 

Z procesního hlediska ustanovení, která platí pro řízení před Senáty, se aplikují mutatis 

mutandis na řízení před velkým senátem. To znamená, že stížnost může být výhradně 

postoupena jedním ze senátů , vyvolá-li závažnou otázku týkající se výkladu Úmluvy nebo 

může-li vyřešení otázky vést k rozporu s dříve vyneseným rozsudkem či schválením žádosti 

jedné ze stran o přezkoumání věci pěti soudci. Od této druhé možnosti by na základě závěrů 

konference v Brigtonu mělo být do konce roku 2013 upuštěno. 

  1.4.3. Zneužití práva na stížnost  

Zneužitím práva na stížnost je opakované podávání kverulantských neopodstatněných ci 

dokonce nesmyslných stížností, které neúměrně a hlavně zbytečně zatěžují aparát Soudu. Z 

judikatury Soudu vyplývá, že stížnost vědomě založená na nepravdivých faktech či 

"padělaných" dokumentech, založena na úmyslu "podvést" Soud, je předem odsouzena k 

odmítnutí. 

 1.5. Rozhodování Soudu 

Z rozhodovací praxe vyplývá, že většina stížností obsahuje kritiku stěžovatelů na verdikty 

vnitrostátních orgánů, které jsou z jejich pohledu považovány za neuspokojivé či 

nespravedlivé a požadují, aby Soud napadené vnitrostátní rozhodnutí posoudil. 

                                                           
173

 Viz případ Finger proti Bulharsku, (rozsudek č. 37346/05, ze dne 10. května 2011),  dále případ Flisar proti 
Slovinsku (rozsudek č. 3127/09, ze dne 29. září 2011). 
 
174

   www.dhcour.coe.fr, www.coe.fr. 
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Úkolem  Soudu je, ve smyslu ustanovení článku 19 Úmluvy zajistit, aby smluvní státy plnily 

závazky vyplývající pro ně z Úmluvy. Soud není kompetentní k posouzení stížnosti týkající se 

údajného pochybení vnitrostátním soudem ve skutkovém stavu či v právních posouzení než 

tehdy, jestliže má za to, že takové pochybení vedlo k zásahu do práv a svobod Úmluvou 

chráněných. Soud je oprávněn prověřovat výklad vnitrostátního  zákona pouze tehdy,  pokud 

aplikace a interpretace  správními orgány a soudy vede k nesprávným rozhodnutím. Ne vždy 

námitky stěžovatele jsou natolik závažné a intenzivní, aby přesahovaly opodstatněnost 

porušení Úmluvy stanovené interpretační činností Soudu. 

2 . Principy interpretace  zákazu diskriminace a rozhodovací praxe Soudu 

Princip rovnosti a zákaz diskriminace představuje článek 14 a tvoří jeden z důležitých prvků, 

na nichž  je postavena Úmluva. Článek 14 Evropské úmluvy nazvaný v souladu s 

ustanoveními Protokolu č. 11  "zákaz diskriminace"  zní: 

 "Užívání práv a svobod přiznaných touto úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 

 založené na jakémkoliv 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".  

Judikatura Soudu tento zákaz zužuje, s tím že  i určité typy rozlišování budou v souladu s 

Úmluvou, pokud je lze rozumně a objektivně zdůvodnit.  Ne však každé rozdílné zacházení 

zacházení bude porušením čl. 14, musí však být prokázáno, že s jinými osobami v analogické 

situaci či v podstatných rysech podobné situaci je zacházeno výhodněji  a že tento rozdíl v 

zacházení je diskriminační.  K diskriminaci může dojít nejenom tehdy, pokud  je zacházeno se 

srovnatelným bezdůvodně odlišně, ale také pokud je s výrazně odlišným zacházeno stejně.  

Jednoduše vyjádřeno, odlišné podmínky vyžadují odlišné řešení, jako ve sporu Thlimmenos v. 

Řecko.175 

Zákaz diskriminace je možné vnímat dvěma způsoby: buď jako cíl a hodnotu samu o sobě 

(konečná hodnota) nebo jako prostředek k naplňování jiných hodnot (zprostředkující 

hodnotu)176 . Doposud však ESLP ve své judikatuře hodnotové cíle zákazu diskriminace 

                                                           
175

 případ Thlimmenos v. Řecko ( rozsudek č. 34,369/97, §§ 44 z roku 2000). 
.  
176

 Srovnej Krnec, Kosař, Kratochvíl, Bobek: Evropská úmluva o lidských právech, Nakladatelství C.H. Beck, Praha 
2013., s.1212, část 3. 
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nevytyčil, ale pouze s ohledem na některé tyty diskriminačního jednání konstatoval, že jsou 

zvláště závažné, a podrobil je přísnějšímu přezkumu. 

V roce 2000 byl přijat Protokol č. 12, který pak zaručuje rovné zacházení při užívání 

jakéhokoli práva, aby tak rozšířil zákaz diskriminace.177 Zpočátku  odlišné formulace článku 

14 v anglické i francouzské verzi byly vyřešeny ve věci "belgická jazyková záležitost" 

označený jako tzv. "Belgien Linguistics" 178 - bude podrobně popisován v další kapitole - 

vedly Evropský soud ke trojici kritérií, která jsou aplikována dodnes:  

O porušení principu rovnosti zakázanou diskriminaci půjde v případě (a) rozdílného zacházení 

s osobami ve stejných situacích, za předpokladu že toto rozdílné zacházení  (b) objektivní a 

dostatečné racionální odůvodnění a (c) neexistuje zde vztah proporcionality mezi užitými 

prostředky  a sledovaným cílem.179 

Soud posuzuje i případy, kdy nedošlo k porušení hmotného práva samého 180, tedy v takových 

případech, kdy předmět stížnosti nezasahuje do výkonu práv zaručených úmluvou, ale při 

tomto výkonu je s ním zacházeno odlišně ve srovnání s jinými osobami v analogické nebo 

relevantně srovnatelné situaci. Obsah pojmu diskriminace byl rozšířen v rozsudku 

Thlimmenos proti Řecku, kdy ESLP judikoval, že čl. 14 je porušen i tehdy, jestliže stát bez 

objektivního a rozumného důvodu s osobami ve zjevně rozdílných situacích nezachází 

rozdílným způsobem ( tedy v případech přesně opačných). 181 

                                                           
177

 srovnej Hubálková, E.: "Zákaz diskriminace", Přehled judikatury ESLP,Wolters Kluwer ČR, 2013, str. 9-10. 
 
178

 Rozsudek  ve věci "Belgien Linguistics) Case " relating to certain aspects of the laws of the use of languages 
in education in Belgium"), č. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 a 2126/64, ze dne 23. července 
1968, série A, č. 6, § 9". V tomto případě byla předmětem zkoumání ustanovení belgického práva,  která 
nedovolovala navštěvovat školy s výukou ve francouzském jazyce na vlámských předměstích Bruselu jiným 
francouzsky mluvícím dětem než těm, které tam měly bydliště, zatímco školy s výukou ve vlámštině byly 
otevřeny na těchto předměstích všem dětem bez ohledu na jejich bydliště. Tento rozsudek byl prvním, v němž 
bylo vysloveno porušení čl. 14. 
 
179

 srovnej Růžička, M. : Zákaz diskriminace podle Evropské úmluvy na ochranu lidských práv a základních 
svobod, Právník, 6/2007 
 
180

 viz Sahin proti Německu, č. 30943/96, ze dne 8. července 2003, § 85, ESLP 2003 - VIII. 
 
181

 Rozsudek ve věci Thlimmenos proti Řecku, č. 34369/97, ze dne 6. dubna 2000, ESLP 2000-IV, V této věci ESLP 
shledal jako diskriminační absenci rozdílného přístupu k uchazečům o zaměstnání ve státní službě (konkrétně se 
jednalo o místo účetního), kteří byli odsouzení za trestný čin odmítnutí poslušnosti při vojenské službě ( 
stěžovatel odmítl poslušnost z náboženských důvodů) a odsouzeným za jiné závažnější činy.  
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Rozšířením pojmu diskriminace se rozšířila i oblast  působnosti Úmluvy, kdy postačí pokud 

se skutková podstata věci bude v širším smyslu dotýkat otázek chráněných Úmluvou. Není 

tedy cílem článku 14 jenom rovné zacházení v analogických případech, tedy rovnost formální 

ale také rovnost materiální, čili rovné zacházení v případech, kdy jsou odlišné a analogii 

postrádají, a to proporcionálně k míře této odlišnosti. Postačí, když se skutková podstata sporu 

bude v širším smyslu dotýkat otázek chráněných Úmluvou 182. 

 Předmět sporu se nesmí vymykat textu článku, který je s článkem 14 spojován 183, resp. 

kritizovaná opatření musí být přímo spojena s výkonem Úmluvou zaručeného práva. Zákaz 

diskriminace zakotvený v článku 14 Úmluvy jde tak nad rámec užívání práv a svobod, které 

Úmluva a její Protokoly vyžadují, aby smluvní státy garantovaly. 

 2.1. Věcný rámec zákazu diskriminace 

Slovní obrat "při užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou", který je použit ve znění 

čl. 14, omezuje věcnou aplikaci zákazu diskriminace.  Úmluva tedy nezakazuje veškerou 

diskriminaci, stejně jako nepožaduje obecnou rovnost, ale svazuje tento zákaz diskriminace s 

aplikací některého z ostatních, v sobě obsažených práv a svobod. "Tato Úmluva" neodkazuje 

pouze na text samotné Úmluvy, ale také na všechny protokoly, které jsou její integrální 

součástí184. 

 2.2. Postavení článku 14 Úmluvy - otázka samostatnosti a otázka autonomnosti 

Zákaz diskriminace - čl. 14 Úmluvy - patří mezi práva aplikovatelná pouze s jiným 

ustanovením Úmluvy. Námitka porušení čl. 14 Úmluvy musí být proto vždy spojena s jiným 

ustanovením Úmluvy, zaručujícím materiální právo. Jestliže Úmluva dané právo nezaručuje, 

nelze se domáhat diskriminace při jeho výkonu. Pokud se diskriminační jednání týká práva, k 

jehož aplikaci smluvní stát vyslovil výhradu, pak není stát vázán ani článkem Úmluvy, které 
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 viz Abdulaziz, Cablez a Balkandali proti Spojenému království, č. 9214/80, 9473/81 a 9474/81, ze dne 28. 
května 1985, série A č. 94, § 71. 
 
183

 viz Van der Mussele proti Belgii, č. 8919/80, ze dne 23. listopadu 1983, série A, č. 70, § 43. V této kauze Soud 
dospěl k závěru, že se stát nemůže zbavit odpovědnosti jejím přenesením na fyzické nebo soukromé osoby, a 
shledal ho odpovědným za fungování systému právní pomoci, kterou v jednotlivých případech poskytovala 
Belgická advokátní komora. 
 
184

 Srovnej Krnec, Kosař, Kratochvíl, Bobek: Evropská úmluva o lidských právech, Nakladatelství C.H. Beck, Praha 
2013., s.1212- 1213, část 3. 
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dané právo obsahuje, ani článkem 14 Úmluvy do té míry, pokud zakazuje diskriminační 

jednání při výkonu tohoto práva. Již shora zmíněný případ označený jako: 

  2.2.1. Belgický jazykový případ - nepravá akcesorita 

Z předchozího vyplývá, že znění článku 14 je aplikovatelné pouze na práva zaručena  v 

Evropské úmluvě nebo v jejích protokolech, tedy nutně vyvstává otázka vztahu článku 14 k 

ostatním ustanovením Úmluvy. Jedním z prvních rozsudků k této otázce se stalo rozhodnutí 

Evropského soudu v roce 1968185,  označeném jako "Případ týkající se některých aspektů 

právních předpisů o používání jazyků v oblasti vzdělávání v Belgii". Tímto rozsudkem 

Evropský soud jasně definoval základní kritéria pro posuzování stížností ve vazbě na článek 

14 a konstatoval, že článek 14 nemá nezávislé postavení, když se vztahuje  pouze k dalším 

hmotně právním ustanovením Úmluvy. Nicméně dospěl k závěru, že opatření, které samo o 

sobě není v rozporu s hmotněprávním ustanovením Úmluvy, může být v rozporu s tímto 

ustanovením, pokud je posuzováno ve spojené s článkem 14 z důvodu diskriminační 

povahy.Za povšimnutí  stojí i formulační rozdíl mezi anglickou a francouzskou verzí Úmluvy, 

co do šíře a možnosti ospravedlnění diskriminačního jednání. Zatímco anglická verze 

předvídá, že v užívání práv a svobod zaručených Úmluvou má být poskytnuto "without 

discrimination", verze francouzská operuje s o poznání širším výrazem "sans distinction 

aucune".186 V "Belgickém jazykovém případu" Soud odmítl široký výklad pojmu 

"diskriminace", který by plynul z francouzské verze. Příklonem k anglické jazykové verzi pak 

nejenom akceptoval, že ne každé rozlišování je nutně porušením Úmluvy, ale zároveň také 

skutečnost, že i diskriminační jednání je možné ospravedlnit.187 

Otázka samostatnosti článku 14 Úmluvy nesmí být zaměňována s otázkou jeho autonomnosti. 

Ve svých rozhodnutím pohlíží Soud na článek 14 ve spojení s jiným ustanovením Úmluvy 

velmi pružně.  Postačí, aby  se předmět sporu zcela nevymykal textu článku, který je s 

článkem 14 spojován188, nebo aby kritizovaná opatření byla přímo spojena s výkonem 
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  viz Belgická jazyková záležitost, rozsudek ze dne 23. července 1968, Série A č. 6. 
 
186

 Srovnej Krnec, Kosař, Kratochvíl, Bobek: "Evropská úmluva o lidských právech", C.H.Beck2013, str.1212. 
187

 Anglický významový slovník (Oxford English Dictionary, 2. vydání Osford: Oxford University Press, 1989) u slova 
"discrimination" jako první výhnam neutrální "rozlišování, rozpoznání a porozumění rozdílům" a teprve jako druhý význam 
"zaujaté nebo nespravedlivé rozlišování mezi skupinami lidí". 
 
188

 viz rozsudek ve věci Van der Mussele proti Belgii, rozsudek ze dne 23. července 1968 č. 8919/80 
Série A č. 6, odst. 9. 
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Úmluvou zaručeného práva 189, nebo aby relevantní skutečnosti spadaly do oblasti Úmluvou 

zaručeného práva 190. Skutečná autonomie článku 14 Úmluvy je zvláště patrná u práv, do 

kterých může být zásah státem z hlediska Úmluvy opodstatněný. Jde o ustanovení článku 8 až 

11 Úmluvy a článek 1 Protokolu č. 1. V těchto případech se jedná o omezující zásahy, které 

nemusí nutně znamenat diskriminaci.191 

3. Aplikace čl. 14 Úmluvy -   test "diskriminace" 

V judikatuře Soudu se postupem času ustálil test , podle kterého je zpravidla posuzováno 

porušení zákazu diskriminace čl. 14 Úmluvy.  Test "diskriminace" , který je aplikovatelný ve 

čtyřech krocích: 

1) aplikovatelnost je zkoumána z pohledu porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s některým z 

dalších ustanovení Úmluvy, 

2) zda-li došlo ke znevýhodňujícímu rozdílnému zacházení na základě jednoho z Úmluvou 

zapovězených důvodů či na základě relevantního jiného postavení, 

3) Soud zkoumá srovnatelné postavení, 

4) pokud předchozí body shledal pozitivními, pak lze rozdílné zacházení objektivně a 

rozumně zdůvodnit a zda-li sledovalo dotčené rozdílné zacházení  legitimní cíle a byla-li 

přijatá opatření ve vztahu k danému cíli přiměřená.192 

O jednotlivých fázích testu bude hovořena v dalších rozborech jednotlivých případů. Ne vždy 

pak v judikatuře Soudu jsou všechny fáze textu obsaženy. 

Je třeba si uvědomit, že ne každý rozdíl v zacházení bude jistě znamenat porušení článku 14 

Úmluvy. Soud musí náležitě zjistit, že jiné osoby v obdobné situaci nebo v situaci, která je v 

relevantních věcech podobná, jsou zvýhodněny a že toto rozlišování je diskriminační. Soud 

zkoumá rozdílné zacházení  při výkonu práva zaručeného Úmluvou s legitimním cílem, a to 
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  viz rozsudek Schmidt a Dahlstrom proti Švédsku,  rozsudek ze dne 6. února 1976 č. 5589/72, Série 
A č. 21, odst. 39. 
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porušení článku 14 a objektivní zjišťuje, že neexistuje "rozumná míra proporcionality mezi 

použitými prostředky a sledovaným cílem". Rozsah míry uvážení se bude lišit podle 

konkrétních okolností případu, předmětu sporu a jeho pozadí, ale konečné rozhodnutí o 

dodržování závazků stanovených Úmluvou zůstává na Soudu. Soud samozřejmě reaguje na 

měnící se podmínky ve smluvních státech a na jejich rodící se konsenzus ohledně vytčených 

standardů ochrany lidských práv.193 

 3.1. Článek 14 Úmluvy ve vztahu k hmotněprávním ustanovením  

Evropský soud  při posuzování stížností týkajících se článku 14 standardně opakuje ustálenou 

formulaci: "Článek 14 doplňuje další hmotněprávní ustanovení Úmluvy a jejich protokolů. 

Neexistuje nezávisle, ale použije se pouze ve vztahu k "právům a svobodám" chráněných 

těmito ustanoveními. Přestože použití čl. 14 nepředpokládá porušení jednoho nebo více z 

těchto ustanovení  a je v tomto rozsahu autonomním, nemůže být prostor pro jeho použití, 

nespadají-li okolnosti případu pod jedno nebo více z těchto ustanovení.194  

Je třeba zmínit, že v judikatuře Evropského soudního dvora lze zcela vyjímečně nalézt  

případy, kdy Evropský soud odmítl konstatovat porušení článku 14, pokud nebylo porušeno 

zároveň hmotněprávní ustanovení Evropské úmluvy. 

Nejčastěji bývá ve stížnostech namítáno porušení článku 14 Úmluvy ve spojené s porušením 

práva na soukromí a rodinný život podle článku 8. Další skupinou stížností na porušení článku 

14 Úmluvy ve spojení s čl. 1 Protokolu č. 1, jako je tomu v případě sporu věc Marck v. 

Belgie,195 který se týkal aplikace ustanovení belgického zákona, jež omezovalo dědická práva 

dětí narozených mimo manželství. Soud dovodil toto omezení za diskriminační, ač v souladu 

s článkem 1 Protokolu č. 1  umožňujícím  legislativní úpravy  užívání majetku, avšak 

diskriminační vzhledem k tomu, že se vztahovalo na děti svobodných matek ( došlo tímto 

opatřením k porušení práva na rodinný život podle čl. 8 ve spojení s čl. 14 Úmluvy). Ve věci 

Johnston v. Irsko196 bylo předmětem sporu ustanovení zakazující jednotlivcům rozvod 

manželství a uzavření nového sňatku. Soud došel k závěru, že ustanovení článku 14 ve 
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spojení s článkem 8 Úmluvy porušen nebyl, neboť podle základních principů mezinárodního 

irského práva rozvod manželství v zahraničí byl v Irsku uznáván pouze tehdy, pokud manželé 

trvale žijí v zahraničí 197. 

Soud stanovil, že  "rovnost v jednání je narušena, není-li rozdíl objektivně a rozumně 

odůvodněn". Skutečnost, že rozdíl v jednání při výkonu práva zaručených Úmluvou má 

legitimní cíl však nestačí, k porušení článku 14 Úmluvy dojde i tehdy, pokud není jasně 

stanovena, že existuje rozumný vztah "proporcionality" mezi užitými prostředky a 

zamýšleným cílem. v této souvislosti lze opět zmínit Belgický jazykový případ. 

4. Analýza případů diskriminace založených na pohlaví u ESLP a ESD 

 4.1. Rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva 

Případy diskriminace na základě pohlaví představují poměrně širokou oblast, kterou se 

zabývala už Evropská komise pro lidská práva.  Judikatura ESLP a výkladová praxe je široká 

a bezesporu zajímavá. 

Při aplikaci zákazu diskriminace ve většině systémů práva bývá podstatné, z jakého 

diskriminačního důvodu k vyčleňování dochází. Nejvíce se Soud setkává  s případy 

vztahujícími se k diskriminačnímu jednání založeném na rozdílnosti pohlaví v oblasti 

sociálního zabezpečení a dále ve výkonu práva otce na přístup k soudu, právo na uzavření 

manželství, či dalších oblasti práva rodinného. 

Praxe Soudu již projednávala stovku stížností podaných ženami žijícími ve Spojeném 

království Velké Británie a Severního Irska, které se dovolávaly toho, že jsou diskriminovány 

ve výkonu práva na rodinný život. Mezi tyto kauzy patří spor Abdulaziz, Cabales a 

Balkandali v. Velká Británie (rozsudek z roku 1985)198. U všech sporů se jednalo o 

stěžovatelky s povolením k trvalému pobytu ve Velké Británii, kdy jejich manželům nebylo 

uděleno, resp. bylo odmítnuto. Soud dospěl k závěru, že v případě udělení pobytu manželkám 

byl zvolen ohleduplnějšího přístup, jenž Úmluva přímo nevyžadovala, nebránilo konstatování 

porušení článku  14 Úmluvy. Bylo konstatováno, že pouze velmi vážné důvody mohly 

odůvodnit rozdílnost v jednání mezi jedinci různého pohlaví. Jinak řečeno, pojem 
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diskriminace zahrnuje případy, kdy se s osobou nebo skupinou zachází bez řádného 

ospravedlnění méně příznivě než s jinou, i když Úmluva nevyžaduje příznivější zacházení. 

Častými případy stížností je diskriminace ve vazbě na popření otcovství, jedním z prvních 

kauz byla stížnost pana Rassmussen v. Dánsko (rozsudek z roku 1984) 199, kdy soud 

konstatoval že nebyl porušen princip proporcionality. V tomto případu byla předmětem 

stížnosti  diskriminace ve výkonu práva otce k přístupu k soudu, aby mohl popřít otcovství. 

Dalším z případů popření otcovství je stížnost Mizzi v. Malta200 , kdy podle maltského práva 

byl stěžovatel automaticky považován za otce dítěte, když z výsledků testů DNA bylo zřejmé, 

že stěžovatel není otcem dítěte. Podle úpravy maltského občanského zákoníku mu nebylo 

umožněno popřít otcovství, Soud dovodil, že stěžovatel byl zbaven výkonu jeho práv 

zaručených ustanoveními článku 6 a dále 8 ve spojení s článkem 14 Úmluvy. 

Spor týkající se rodičovských práv z roku 1995 ve věci McMichael v. Spojené království201, 

kdy se Soud zabýval rozdílu v postavení otce a matky dítěte narozeného mimo manželství, 

kdy rodičovská práva měla matka a otec, chtěl-li nabýt rodičovských práv, musel se obrátit na 

soud. Soud zde neshledal porušení článku 14 Úmluvy a dovodil, že povaha vztahů otců k 

jejich nemanželským dětem se nevyhnutelně různí od naprostého nezájmu až po velmi úzký a 

stálý vztah, rovnocenný rodinnému vztahu založenému manželstvím. Soud přijal 

přesvědčivou argumentaci vlády, že cílem zákonodárce byla snaha rozlišit mezi otci, kteří si 

rodičovská práva zasluhují a těmi, kteří se o dítě dostatečně nezajímají. 

Důležitým případem diskriminace dle článku 14 z roku 2007, byl spor D.H. v. Česká 

republika202,  týkající se výkonu práva rodičů na výuku jejich dětí. Případ jehož předmětem 

zkoumání byla diskriminace romských dětí umísťovaných ve zvláštních školách. Zde Soud 

konstatoval, že se jednalo o případ nepřímé diskriminace, když pro osoby s nižším intelektem,   

byl používán test u všech jejích žáků,  jako pro osoby většinového českého obyvatelstva. V 

této kauze lze demonstrovat přístup označovaný jako "nepřímá diskriminace"203, protože se 

liší nikoli způsob zacházení, ale spíše účinky daného zacházení, které budou osoby s 
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rozdílnými znaky pociťovat rozdílně.204 V dané kauze na základě statistických studií 

předložených účastníky Soud konstatoval, že 50 až 70% romských dětí v České republice 

navštěvovalo zvláštní školy205. 

V roce 2006 ve věci Paulík v. Slovensko 206 se Soud zabýval tvrzením stěžovatele, že s ním 

bylo zacházeno odlišně od těch mužů, jejichž otcovství bylo určeno buď souhlasným 

prohlášením rodičů, nebo na základě domněnky, že otcem je manžel matky. Soud přijal názor, 

že existují jisté rozdíly v zacházení mezi otci "domnělými" a stěžovatelem, jehož otcovství 

bylo určeno soudem. Soud se zabýval otázkou, zda toto rozdílné zacházení mělo objektivní a 

rozumné odůvodnění. V tomto případě sledoval, že v zásadě mohl legitimní zájem na zajištění 

právní jistoty rodinných vztahů a ochraně zájmů dětí být důvodem pro rozdílné zacházení s 

osobami, jejichž otcovství bylo předpokládáno a osobami, jejichž otcovství bylo určeno v 

řízení před soudem. Soud vyhodnotil, že zatímco stěžovatel neměl k dispozici prostředky, na 

základě nichž by mohl napadnout dříve určené otcovství, jiné osoby v analogické situaci tuto 

možnost měly. Soud dovodil ve svém závěru, že neexistoval vztah přiměřenosti mezi 

sledovaným cílem a prostředky k dosažení tohoto cíle použitými a dovodil, že došlo k 

porušení článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 8 Úmluvy. 

Z roku 1994  je případ, kdy předmětem stížnosti byla svobodná volba příjmení Suzanne 

Burgharts a Alberta Schnydera v. Švýcarsko 207, kdy stěžovatelé žijící ve Švýcarsku, byli 

oddáni v Německu. Jednalo se o situaci, kdy stěžovatel před příjmením Burghartz  bude 

nadále uvádět své příjmení Schnyder, což švýcarský matriční úřad neumožnil. Soud odmítl 

tvrzení a argumentaci švýcarské vlády, podle kterého švýcarské právo chránilo jednotu 

rodiny. Soud dovodil ve svém závěru, že rozdíl v jednání nebyl rozumně odůvodněn a byl 

porušen článek 14 ve spojení s článkem 8 Úmluvy. 
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Podobné důvody Soud řešil v kauze o mnoho let později, a to Losonci Rose a Rose v. 

Švýcarsko208, kde se opět zabýval problematikou diskriminace při výběru společného příjmení 

manželů, když tito měli různé občanství. V daném případě byl stěžovatelem maďarský občan 

a jeho manželka švýcarská občanka. Již v předchozí kauze zaznělo, že švýcarské právo chrání 

jednotu rodinu a je založeno na zásadě, že manželé sdílí jedno společné příjmení, kterým je 

automaticky příjmení manželovo, ledaže se manželé dohodnou, že budou užívat příjmení 

manželčino. V dané kauze, stěžovatelé před uzavřením manželství, sdělili matričnímu úřadu, 

že mají v úmyslu ponechat si svá příjmení, což bylo zamítnuto. Po uzavření manželství první 

stěžovatel požádal v souladu se švýcarským právem, aby k jeho příjmení bylo připojeno 

manželčino příjmení. Federální soud žádosti nevyhověl s tím, že jeho předchozí rozhodnutí 

nosit manželčino příjmení mělo za následek, že jeho přání mít upraveno příjmení podle 

maďarského práva bylo neplatné a opět namítal zásadu jednoty rodiny prostřednictvím 

společného příjmení. Soud se vyjádřil, že v rámci jednotlivých států rady Evropy existuje jiný 

konsensus, pokud jde o rovnost mezi manžely při výběru rodinného příjmení, a že činnost 

OSN vede k uznání práva každého manžela a manželky ponechat si své příjmení za svobodna 

anebo mít stejnou názorovou možnost při výběru společného jména. Pokud si stěžovatel 

nemohl ponechat po uzavření manželství své příjmení, pociťoval tak nevýhody a nebylo tak 

respektováno právo soukromého a rodinného života. Soud v dané věci judikoval, že 

odůvodnění předkládané vládou nebylo rozumné a že rozdílnost v jednání bylo diskriminační. 

V rozporu s článkem 14 Úmluvy se též lze setkat ve sporu pana Karlheinze Schmidta v. 

Německo 209, týkající se povinnosti muže platit příspěvek ( na rozdíl od žen) dle zákona o 

požárnících. Soud dovodil, že povinnost konat požárnickou službu existovala jen teoreticky, 

neboť ji zajišťovalo dostatečné množství dobrovolníků, tedy placení příspěvků fakticky 

ztratilo svůj kompenzační charakter a stalo se pouhou povinností. Rozdílnost v jednání byla 

shledána  v rozporu s článkem 14 Úmluvy. 

Stížnost proti zamítnutí žádosti o poskytnutí příspěvku na rodičovskou dovolenou se Soud  

zabýval ve věci Petrovic v. Rakousko210 , kdy podle zákona měly nárok  na tento příspěvek 

pouze ženy. Soud vycházel ze závěru, že rovnost pohlaví je jedním ze z důležitých cílů 

smluvních států Rady Evropy, a že pouze velmi vážné důvody mohou odlišnost v zacházení 
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učinit slučitelnou s Úmluvou. Nicméně potvrdil existenci určitého prostoru vlastního uvážení 

smluvního států při posuzování, kdy a v jaké míře rozdíly mezi situacemi ospravedlňují 

odlišnosti v zacházení z pohledu práva. V této kauze bylo prokázáno, že na sklonku 

osmdesátých let nebylo ve většině smluvních států praxí přiznat otci nárok na příspěvek na 

rodičovskou dovolenou, neboť obecně péči o dítě a domácnost obstarávala matka. Postupně 

se v řadě členských zemí legislativa přizpůsobila sociálnímu vývoji a péče otců o malé děti a 

jejich výchovu se postupně rozšiřovala. V daném případě rakouský parlament v roce 1989 

novelizoval příslušný zákon, kterým byla zavedena rodičovská dovolená pro otce a od roku 

1990 jim byl přiznán nárok na poskytnutí příspěvku na rodičovskou dovolenou. Soud zde 

judikoval, že rakouské úřady jednaly v rámci své rozhodovací pravomoci a nelze jim přičíst k 

tíži, že legislativní změny byly zaváděny postupně. Podle jeho názoru nedošlo k 

diskriminačnímu jednání, které by bylo v rozporu s článkem 14 Úmluvy 211. 

Podle ustálené judikatury Soudu diskriminace znamená různé zacházení bez objektivního a 

rozumného ospravedlnění s osobami, jejichž situace je v relevantních věcech podobná. 

Podobně je tomu ve věci Únal Tekeli v. Turecko212, kdy stěžovatelka namítala, že jí nebylo 

umožněno na úředních dokumentech před příjmením jejího manžela uvádět své dívčí 

příjmení. Před vnitrostátními soudy se domáhala povolení, aby mohla používat pouze své 

dívčí příjmení, což jí nebylo umožněno. Tuto právní situaci částečně změnil zákon vydaný v 

roce 1997, který povolil používat vdaným ženám jak dívčí příjmení , tak i příjmení manžela. 

Argumentaci vlády o celistvosti rodiny Soud neshledal objektivní a dovodil, že postrádá 

rozumné ospravedlnění, jelikož celistvost rodiny je zachována a upevněna  i tehdy,  jestliže se 

manželský pár nerozhodne pro společné příjmení tak, jak tomu je i v mnoha právních 

systémech evropských zemí. Tento názor vyslovil Soud taktéž ve věci Leventoglu 

Abdulkadiroglu v. Turecko 213. 

Rozsah míry uvážení se bude lišit podle konkrétních okolností případu, předmětu sporu a jeho 

pozadí, ale konečné rozhodnutí o dodržování závazků stanovených Úmluvou zůstává na 

Soudu. jelikož Úmluva představuje  především systém na ochranu lidských práv, Soud musí 

brát ohled na měnící se podmínky ve smluvních státech a reaguje i na jejich rodící se 

konsensus ohledně vytčených standardů (viz v předešlých případech). 
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Rozdílnost v rozhodování vnitrostátních orgánů, v němž se zároveň objevují rozdílnosti podle 

pohlaví účastníků řízení, se často objevuje v oblasti svěřování dětí do péče. V roce 2000 se 

Soud (Velký senát) zabýval případem Elsholz v. Německo214, v němž stěžovatel brojil proti 

odmítnutí německého soudu v přístupu k synovi, který se narodil mimo manželství, ale s nímž 

žil společně s matikou ve společné domácnosti. Německý soud s odkazem na znění 

ustanovení  § 1711 odst. 2 občanského zákoníku týkající se práva otce na styk s dítětem 

narozeným mimo manželství , žádost zamítl. Při posuzování namítavého diskriminačního 

jednání Soud nepovažoval za potřebné zkoumat, zda-li v dotčené době právní úprava dělala 

neospravedlnitelný rozdíl mezi otci dětí narozených mimo manželství s otci rozvedenými, 

neboť se nezdálo, že použití znění ustanovení § 1711 odst. 2 občanského zákoníku vedlo k 

rozdílnému přístupu vnitrostátních soudů od toho, jaký by zaujaly v případě, že by šlo o 

rozvedený manželský pár. Soud rozhodoval, že citlivou problematiku prozkoumal s ohledem 

na nejdůležitější prvek, který soudy musí zohlednit, a to  riziko narušení tělesné a duševní 

pohody dítěte a jeho bezpečný vývoj.  Nemohl proto konstatovat, že na základě skutečností 

daného případu by s rozvedeným otcem bylo zacházeno příznivěji. 

Citlivou problematiku dětí narozených mimo manželství Soud řešil v případech Sahin v. 

Německo 215, Sommerfeld v. Německo 216a Hoffman v. Německo217. Případy Sahin a 

Sommerfeld se dostaly před velký senát, který o nich rozhodoval v roce 2001. Soud zkoumal, 

zda v rozhodující době rozvedení otcové  dětí narozených během manželství měli právo stýkat 

se se svými dětmi, oproti otcům dětí mimomanželských, kde styk s jejich dětmi byl podmíněn 

rozhodnutím soudu či souhlasem matky.. Velký senát prozkoumal, zda zákonná ustanovení 

jsou aplikována v obou případech diskriminačním způsobem.  V případě Sahin německý soud 

došel k závěru, že pouze zvláštní okolnosti mohly odůvodnit předpoklad, že  osobní kontakt 

otce s jeho dítětem by měl na dítě dlouhodobý  blahodárný účinek.  Vzhledem ke skutečnosti, 

že stěžovatel musel důvěryhodným způsobem prokázat skutečný důvod a zájem o styk s 

dítětem, nesl těžší břemeno než jaké by musel nést rozvedený otec. V případě Sommerfeld ač 

se zdálo, že německý soud přistoupil k věci stěžovatele stejně, jako by rozhodovaly ve věci 

rozvedeného otce, výslovně se držely zásady, zda přístup byl v nejlepším zájmu dítěte, a 
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kladly rozhodující váhu na matčin původní zákaz styku otce s dítětem a tím nutily stěžovatele 

nést těžší břemeno, než jaké by musel nést rozvedený otec. Za těchto skutečností Velký senát 

dovodil, že došlo k porušení článku 14 ve spojení s článkem 8 Úmluvy. 

Při zkoumání případů, kdy byla řešena lhůta k popření otcovství k narozenému dítěti, Soud 

často judikoval, že skutečnost kdy stěžovateli bylo zabráněno popřít otcovství, protože 

nezjistil, že nemusí být otcem dítěte do jednoho roku, kdy se dozvěděl o zápisu narození 

dítěte, nebyla přiměřená sledovanému legitimnímu cíli. Nebylo tak dosaženo spravedlivé 

rovnováhy mezi obecným zájmem na ochranu právní jistoty v rodinných vztazích a právem 

stěžovatele nechat přezkoumat právní domněnku jeho otcovství ve světle biologických 

důkazů. 218 Z judikatury Soudu vyplývá, že v "respektování" rodinného života jsou obsaženy 

pozitivní povinnosti a musí být dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi konkurujícími si zájmy 

jednotlivce a společnosti, včetně dotčených třetích stran, a míře uvážení , kterou má stát. V 

případech, kde se konkrétní opatření týkají rodinných sporů s dětmi, není na Soudu, aby 

nahrazoval vnitrostátní úřady v otázkách úpravy styku s nezletilými dětmi, ale jeho povinností 

je přezkoumat podle Úmluvy rozhodnutí, která tyto úřady přijaly při výkonu své pravomoci. 

Soud ve svých závěrech sleduje, zda důvody ospravedlňující opatření, přijatá pokud jde o 

právo na respektování rodinného života stěžovatele, jsou významné a dostatečné.219 V této 

oblasti rodičovských práv se Soud zabýval v řadě stížností podaných proti České republice, 

např. Havelka a další v. Česká republika220, Zavřel v. Česká republika221, Kříž v. Česká 

republika, 222 Wallová a Walla v. Česká republika,223 Koudelka v. Česká republika,224 Pedovič 

v. Česká republika.225 

Porušením článku 14 Úmluvy ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1 se zabýval Soud, kdy se 

obrátily desítky otců, kteří v poměrně mladém věku ovdověli a jímž britské úřady sociálního 
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zabezpečení odmítly přiznat příspěvek ovdovělé matky ( tzv. "Widowed Mother´s 

Allowance") a zároveň jednorázovou dávku při ovdovění (tzv."Widow´s payment") jenom z 

toho důvodu, že zákon tyto příspěvky přiznával pouze ovdovělým matkám. Již dříve v 

"pilotním rozsudku" Soud konstatoval, že právo na sociální pomoc, jehož nárok je spojený s 

placením příspěvků do fondu pojištění v nezaměstnanosti, je majetkovým právem ve smyslu 

článku 1 Protokolu č. 1.226 V daném případě Sou vyhodnotil, že v předmětné době byla 

jednorázová dávka při ovdovění spolu s příspěvkem ovdovělé matky poskytovány ženám, 

které ovdověly a které zároveň splňovaly další zákonné podmínky. Obě tyto dávky byly 

poskytovány z národního fondu sociálního zabezpečení, do kterého přispívali i muži, podle 

toho, zda byli zaměstnanci či podnikatelé. Britská vláda tvrdila, že jediným důvodem, pro 

který jim tyto dávky nebyly vypláceny, byla skutečnost, že byli muži, neboť žena v jejich 

postavení by na ně měla právo. Soud konstatoval, že právo na jednorázovou dávku při 

ovdovění jim bylo odepřeno z důvodu jejich pohlaví, co ž byl rozlišovací důvod tak, jak má 

mysli ustanovení článku 14 Úmluvy. Odmítnutí britských úřadů přiznat stěžovateli 

jednorázovou dávku při ovdovění a příspěvku ovdovělé matky se zakládalo výlučně na 

skutečnosti, že byl muž. Soud rozhodl, že rozdílnost v jednání mezi muži a ženami v  

souvislosti s výplatou těchto dvou sociálních dávek nebylo "objektivně a rozumně 

odůvodněno", čímž došlo k porušení článku 14 Úmluvy ve spojené s článkem 1 Protokolu č.1. 

Problematikou sociálního zabezpečení se Soud také zabýval ve věci stížnosti Runkee a White 

v. Spojené království Velké Británie Severního Irska 227, v níž stěžovatelé namítli, že neměli 

nárok na vdovský důchod v porovnání s těmi, kteří na něj nárok měly. Zde bylo Soudem 

judikováno, že původním účelem této dávky až do doby jejího zrušení pro ženy, jejichž 

manželé zemřeli po 9. dubnu 2001, bylo napravit "faktické nerovnosti mezi staršími vdovami 

jako skupinou a zbytkem populace" , a shledal tento  " rozdíl v jednání rozumně  a objektivně 

odůvodněným". Soud své rozhodnutí odůvodnil, že vláda Spojeného království, nemohla být 

kritizována za to, že nezrušila vdovský důchod dříve a že nebylo od zákonodárce nerozumné, 

jestliže e rozhodl systém sociálního zabezpečení měnit postupně. Soud v daném případě 

neshledal proto porušení článku 14 Úmluvy ve spojené s článkem 1 Protokolu č. 1 v 

souvislosti s nepřiznáním vdovského důchodu stěžovatelům. 
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Oblastí  nároku na přiznání příspěvku při snížení mzdy, který byl spojen se státním 

důchodovým systémem se Soud zabýval ve věci stížnosti Stec a další v. Spojené království 

Velké Británie a Severního Irska.  Před rokem 1986 poživatelé příspěvků, kteří odešli do 

starobního důchodu i nadále pobíraly příspěvek k zákonnému starobnímu důchodu. V rámci 

zákonné novely byl postupně zrušen nebo snížen osobám v důchodovém věku, a to založením 

podmínek automatického vyhasnutí nebo omezení výplaty příspěvku v závislosti na věku pro 

starobní důchody, totiž 65 let pro muže a 60 let pro ženy. Jakmile paní Stec dosáhla věku 60-ti 

let, bylo rozhodnuto, že výplata příspěvku bude nahrazena výplatou starobní renty, která však 

byla nižší. Podobně tomu bylo i v případě pánů Lunn a Kimber, kteří odešli do důchodu v 

letech 1993 a 1994. Paní Stec namítala, že muž ve stejném věku by i nadále pobíral příspěvek 

při snížení mzdy. Panové Lunna a Kimber zase tvrdili, že žena mohla odejít do důchodu 

dříve, než byla zavedena přísnější pravidla a mohla by tak požívat příspěvek doživotně. K 

těmto stížnostem se připojil Komisař sociálního zabezpečení, který požádal Soudní dvůr 

evropské unie o dvě předběžné otázky, k nimž se vyjádřil 23. května 2000 s tím, že 

diskriminační kritéria v souvislosti se systémem poskytování příspěvků při snížení mzdy 

neodporovala evropskému právu, neboť byla spojena s pobíráním starobního důchodu a 

vymykala se tak aplikaci direktivy 79/7/CEC o rovném zacházení v sociálním pojištění 

(Council Directive 79/7/EEC on Equal treatment in Social Security). Dne 31. července 2000 

se komisař tomuto rozhodnutí podřídil. 

Případ týkající se domácího násilí Soud řešil v případu Opuz v. Turecko228, kdy Soud 

zkoumal, proč vláda nepřijala příslušná opatření v době, kdy oběti násilí (v tomto případě 

matka smrtelně postřelena manželem dcery i dcera vážně zraněna bodnými ranami nože) 

ohlásili násilí příslušným orgánům s tím, že se obávají o své životy. Obecně  případy 

domácího násilí ve velké většině zemí narůstají, především v případech kurdských žen. 

Sankce proti pachatelům domácího násilí nejsou odrazující, jejich přísnost je zmírněna s 

ohledem na zvyklosti, tradici či "čest". Soud došel k závěru, že domácí násilí postihuje 

především ženy a všeobecná a diskriminační pasivita tureckých orgánů jsou toho dokladem.  

Právě zmiňovaný případ stěžovatelky a její matky by měly být posuzovány jako založené na 

pohlaví, a proto představují kategorii diskriminace žen. Navzdory reformám vlády,  

lhostejnost ze strany soudů v těchto případech a také beztrestnost pachatelů jíž se těší -
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odrážejí nedostatek vůle státních orgánů, aby přijaly vhodná opatření k řešení domácího 

násilí. 

Doporučení Výboru ministrů o ochraně žen před násilím /Rec (2002) 5 ze dne 30. dubna 

2002/ vyzývá členské státy, aby zavedly, rozvíjeli a/nebo zlepšovaly národní politiky proti 

násilí. Doporučení vyzývá ke kriminalizaci činů násilí páchaného na ženách, stanovení 

opatření, která zajistí obětem násilí možnost obrátit se na soud a získat účinnou ochranu, a 

dále pobízí státní zástupce, aby považovali násilí na ženách jako přitěžující nebo rozhodující 

okolnost, mají-li se rozhodnout, zda zahájit řízení.229 

   4.1.1. Evropský kontext Protokolu č. 14 Úmluvy 

Vzhledem k tomu, že Protokol č. 14 podepsalo pouze 28 členských států (doposud neukončila 

ratifikační proces řada významných evropských členů) je signálem ke složitosti záležitosti 

posuzování zákazu diskriminace a vlastní aplikaci zákazu diskriminace.  V praxi povaha a 

obsah stížností předložených Evropskému soudu ve vazbě na článek 14  představuje nové 

principy a antidiskriminační testy Soudu. Smluvní státy Úmluvy a také Štrasburský dohled, 

hledají způsob jak zefektivnit výkon spravedlnosti. Jedním z nejviditelnějších způsobů bylo 

právě přijetí Protokolu č. 14 k Úmluvě, který umožňuje mimo jiné, aby jasně nepřijatelné 

stížnosti napříště namísto tříčlenných výborů řešit samosoudce za pomoci nesoudcovských 

zpravodajů.  Protokol č. 14, který vstoupil v platnost dne 1. června 2010 zavedl novou 

podmínku přijatelnosti týkající se stupně újmy, kterou stěžovatel utrpěl, přičemž cílem nové 

podmínky je odradit osoby, které neutrpěly závažnou újmu, od podání stížnosti. 

 4.2.  Aplikační praxe Evropského soudního dvora 

Problematika antidiskriminačního práva tvoří v právu Evropského společenství poměrně 

obsáhlou oblast, která se odráží nejen v legislativní činnosti členských státu EU, ale také v 

jejich aplikační praxi, především v judikatuře Soudního dvora.   

Již od počátku se Smlouva zaměřovala na rovnost na základě pohlaví a postupně se stala 

nejrozvinutější oblastí antidiskriminačního práva. V předešlé části jsme zmínili ustanovení, 

které lze považovat za základní ustanovení rovnosti na základě pohlaví, a to čl.141 SES (dříve 

čl. 119 SES). Původně byl účel zásady uvedené v čl. 141 chápán v ekonomickém smyslu, ale 
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judikatura Soudního dvora dovodila, že má dvojí charakter, a to jak ekonomický, tak sociální. 

Tato zaznělo v rozsudku ve věci Defrenne 230, že " tento dvojí cíl, který je jak ekonomický tak 

sociální, poukazuje na to, že princip rovného odměňování tvoří součást základů 

Společenství". 

 

  4.2.1. Antidiskriminační směrnice - přímý účinek čl. 141 SES 

Rozsudek ve věci Defrenne měl velký význam především v aplikační praxi, a to že čl. 141  

má tzv. přímý účinek. Teorie přímého účinku byla vyvinuta judikaturou Soudního dvora, a 

zahrnuje právo dovolávat se přímo příslušného ustanovení komunitárního práva. Přímý účinek 

čl. 141 dává jednotlivci  silnou zbraň za situace, že pokud není aplikována zásada rovného 

odměňování na základě pohlaví a ve vnitrostátním právu ani neexistují dostatečné 

mechanismy k jejímu vynucení. V tomto sporu se jednalo o případ letušky, jež nedostávala 

stejnou mzdu jako její kolegové stewardi. Belgický soud se dotázal u Soudního dvora, zda-li 

ustanovení čl. 141 SES zavádí do národního právního řádu každého členského státu princip, 

podle kterého mají muži a ženy dostávat rovnou odměnu za stejnou práci, a zda-li mají 

zaměstnanci právo domáhat se nezávisle na jakémkoliv ustanovení národního práva v řízení 

před národního soudy, dodržování tohoto principu. Soud  se vyjádřil kladně a ve výroku 

uvedl, že muži a ženy  se mohou odvolávat na princip obsažený v čl. 141 SES a že soudy mají 

povinnost zajistit jednotlivci ochranu práv vyplývajících z tohoto ustanovení, a to i vůči jiné 

soukromé osobě. Odpovědnost za  naplňování článku nenese pouze stát, ale i osoby 

soukromého práva, které spadají pod právo tohoto státu. 

 

  4.2.2. Směrnice o rovném zacházení 

Pozitivní opatření byla v komunitárním právu umožněna prostřednictvím čl. 2, odst.4 

Směrnice č. 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. 

Samotný termín "pozitivní opatření" byl použit až o osm let později v právně závazném 

doporučení 84/635/EHS o podporování pozitivních akcí ve prospěch žen. 
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Poprvé se ESD zabýval pozitivními opatřeními a vztahem mezi odst. 1 a 4 čl. 2 Směrnice v 

případě Kalanke 231. Jednalo se o případ ve Spolkové zemi Brémy, kdy pan Kalanke , jako 

neúspěšný kandidát mužského pohlaví podal proti rozsudku žalobu a Spolkový soud se obrátil 

na ESD s předběžnou otázkou o slučitelnosti brémského ustanovení s právem ESD. Generální 

advokát se vyslovil  pro obecnou přípustnost pozitivních opatření. Upozornil však, že 

Směrnice používá pojmu "rovné příležitosti" , a dovozuje při použití pojmu Směrnice " rovné 

příležitosti", že jejím cílem by tedy neměla být rovnost ve výsledcích. Ve svém závěru 

poukázal na fakt, že automatické upřednostnění obsahuje riziko svévolné aplikace, a vybízí 

proto ESD k prohlášení nesouladu mezi ustanovení brémského zákona čl. 2 odst. 1 a 4 

Směrnice z důvodu porušení principu přiměřenosti.  Zkoumaná německá úprava, zaručující 

ženám absolutní a bezpodmínečnou přednost při jmenování nebo povyšování, která 

garantovala rovnost ve výsledku, šla dle vyjádření ESD nad rámec podpory rovných 

příležitostí, a tím nad rámec výjimky obsažené v čl. 2 odst. 4 Směrnice.  ESD prohlásil, že 

účelem čl. 2 odst. 4 bylo povolit opatření, která "ačkoliv jsou zdánlivě diskriminační, směřují 

účinně k odstranění nebo omezení faktických nerovností, které mohou ve skutečnosti existovat 

v sociálním život" 232 Soud tedy opatření ve výroku prohlásil za neslučitelné s právem ES. 

Obdobný případ předběžné otázky byl řešen v případu Marschall 233proti Německu, 

konkrétně zákon spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko o zaměstnancích ve veřejné 

službě. Pan Marschall , který nebyl povýšen, zatímco ženská kandidátka ano, se obrátil na 

správní soud a ten na vyslovení předběžné otázky k ESD.  Bylo zde poukázáno na 

problematičnost  výkladu pojmu "zvláštních individuálních důvodů". V rozsudku  bylo 

vysloveno stanovisko: "... i tam, kde jsou ženští a mužští kandidáti stejně kvalifikovaní, muži 

bývají při povyšování zvýhodňováni především kvůli předsudkům a stereotypům, týkajícím se 

role a výkonnosti žen v zaměstnání a obavám např. že ženy z důvodu péče o rodinu a 

domácnost přeruší častěji svou kariéru, že budou méně přizpůsobivé pracovní době nebo že 

budou častěji nepřítomné kvůli těhotenství, porodu a kojení. Z těchto důvodů pouhá 

skutečnost, že mužský a ženský kandidát jsou stejně kvalifikovaní, neznamenají, že mají oba 

stejnou šanci." Soud zde změnil svůj výklad čl. 2 odst.4 Směrnice,  Soud rozpoznal , že dání  

                                                           
231

  ESD, Kalanke v. Frei Hansestadt Bremen, věc C- 450/93 (1995), Sb. roz. I-3051, ze dne 17. října 1995. 
 
232

  Tuto formulaci do velké míry přejaly preambule směrnic o diskriminaci, bod 21 směrnice o rovnosti mužů a 
žen (přepracované zněné), dále bod 26 směrnice o rovnosti v zaměstnání, bod 17 směrnice o rasové rovnosti. 
 
233

 ESD, Marschall v. Land Nordhein-Westfalen, věc C-409/95 (1997), Sb. rozh.I-6363, ze dne 11. listopadu 1997. 
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přednosti v přístupu k zaměstnání může kompenzovat stereotypní tendenci diskriminovat, 

která existuje, i mají-li kandidáti stejnou kvalifikaci. 

Dalším případem o vyslovení předběžné otázky bylo nařízení švédského rozhodnutí 

Univerzity v Goetteborgu ve věci paní Abrahamsson234 o přijetí na pozici profesorů. Nařízení 

švédské vlády umožňovalo státním vzdělávacím institucím přijmout na pozice profesorů 

kandidátky s dostačující kvalifikací, i v případě, že nejsou nejvhodnějšími uchazečem o místo. 

Usnesením švédské vlády byla působnost nařízení omezena - pro profesorky ženského 

pohlaví bylo rezervováno 30 míst. V této kauze Soud konstatoval zjevný nesoulad švédského 

opatření s právem ES. Soudní dvůr ve svém rozsudku ve věci Abrahamsson sice naznačuje 

možný rozdíl v rozsahu povolené pozitivní akce mezi Směrnicí a čl. 141 odst. 4 ES, v daném 

případě jej ale pro zjevný nesoulad opatření s právem ES dále nezkoumá (viz odst. 54 a dále 

55). 

Hlavní věci, které projednával ESD a týkaly se zvláštních opatření v oblasti rovnosti mužů a 

žen, byly právě tyto případy, věc Kalanke, věc Marschall a věc Abrahamsson. Právě na nich 

byly definovány meze toho, kam mohou zvláštní opatření sahat, aby napravila dřívější 

znevýhodnění, kterými v těchto konkrétních případech během let trpěly ženy v oblasti práce. 

Pozdější věci a přístup ESD ukazují, že zvláštní opatření mohou být přijatelná v případě, že 

předpis nevyžaduje přiznání automatické a bezpodmínečné přednosti.  

  4.2.3. Pozitivní opatření v souladu s právem ES 

Ze shora uvedených případů pozitivních opatření k zajištění rovnosti mezi muži a ženami v 

právu v ES lze vyslovit závěr, ž podporovat faktickou rovnost mezi muži a ženami mohou i 

genderově neutrální opatření (tzv. gender-neutral measures), u kterých poskytnutí výhody 

není podmíněno příslušností k znevýhodněné skupině - nejsou definována podle znaku 

pohlaví. Příkladem proto může být zajištění předškolní péče o děti oběma rodičům - vzhledem 

k tomu, že na rodičovskou dovolenou ve většině případů nastupují ženy, je potenciálně 

schopno se dotknout mnoha žen, kterým usnadní jejich případný návrat do pracovního 

procesu. U těchto opatření, protože jsou neutrální a nedostávají se tudíž do rozporu s 

principem rovnosti, není nutno kontrolovat soulad s čl. 2 odst. 4 Směrnice, resp. čl. 141 odst. 

Smlouvy, a nelze tudíž považovat za pozitivní opatření ve smyslu práva ES.  

                                                           
234

 ESD, Abrahamsom ALeif Anderson v. Elisabeth Fogelqvist, věc C-407/98 (2000) Sb. rozh. I-5539, ze dne 6. 
července 2000. 
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  4.2.4.   Zásada rovného zacházení s muži a ženami v oblasti sociální  

   zabezpečení   

Z oblasti sociálního zabezpečení, ve vazbě na směrnici 79/7/EHS, si dovolím zmínit judikát 

Evropského soudního dvora, který je dalším z řady rozsudků týkajících se zásady zákazu 

diskriminace z důvodu pohlaví, konkrétně  týkající se článku 4 odst. 1 a dále článek 7 

citované  směrnice sporu paní Richards v. Velká Británie235, kdy byl soudní dvůr požádán o 

vyslovení předběžné otázky, které mu byly předloženy anglickým Social Security 

Commissioner. Předmětem tohoto sporu bylo odmítnutí poskytnutí starobního důchodu 60-

tileté ženě, která byla mužem a podrobila se operativní změně pohlaví.  Paní Richards ve své 

žalobě uvedla, že jí nebyla přiznána starobní penze, až dosáhla věku 60 let. Klíčovým 

dokumentem pro analýzu sporu je Gender Recognition Act z roku 2004, tj. zákon  o uznávání 

příslušnosti k pohlaví. Soud konstatoval, že je výlučně v pravomoci členských států stanovit 

podmínky uznání změny pohlaví osoby. Z tohoto důvodu se aplikační oblast Směrnice 

nemůže omezovat pouze na diskriminaci, která vyplývá z příslušnosti k jednomu nebo 

druhému pohlaví. Směrnice se musí vztahovat i na takovou diskriminaci, jejíž příčinou je 

změna pohlaví dotčené osoby. Vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

věc vrátila k rozhodnutí národnímu zákonodárce, neboť pouze  tento stanoví věk muže a ženy 

pro přiznání starobní penze, protože článek 7 odstavec 1 Směrnice  stanoví oprávnění 

členských států odchýlit se v případě stanovení věkové hranice pro poskytnutí starobních 

penzí. Dle názoru vlády je přitom irelevantní, že v tomto případě má rozdílné zacházení s 

muži a ženami v oblasti starobních penzí z důvodu pohlaví dopad na nároky transsexuálů. Na 

tento argument Soud reagoval tak, že jej vyslovil jako nepřijatelný. Konstatoval, že paní 

Richards  neměla možnost požadovat uznání nového, operací získaného pohlaví a vyslovila 

nerovné zacházení. Protože původ nerovného zacházení spočívá ve změně pohlaví, je na něj 

nahlíženo jako na diskriminaci ve smyslu znění článku 4 odst. 1 Směrnice, neboť Soud ve 

svých rozsudcích opakované dospěl k závěru, že národní předpisy, z nichž vyplývá, že 

"transsexuál" nemůže z důvodu absence uznání své nové příslušnosti k pohlaví splnit nutný 

předpoklad pro právem Společenství zajištěný nárok, jsou s požadavky práva Společenství 

neslučitelné.  
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 ESD, Richards v. Polsko, č. 77782/01, ze dne 27.listopadu 2007, viz také ESLP, Gaygusuz v. Rakousko. č. 
17371/90, ze dne 16. září 1996. 
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Soudní dvůr se již opakovaně zabýval nuceným odchodem do důchodu zaměstnanců, kteří 

dosáhnou pro ně platného důchodového věku. Z pohledu práva Unie je zkoumána 

problematika z hlediska diskriminace na základě věku a první rozsudek vynesla již před téměř 

25 lety ve věci Marshall a Beets-Proper. V tomto rozsudku Soudní dvůr usoudil, že se jedná 

o diskriminaci na základě pohlaví, když zaměstnavatel nutil hlavní lékařku ve věku 60 let k 

odchodu do důchodu. Rámec práva Unie v této věci je určován směrnicí 76/207/EHS dále ve 

znění směrnice 2002/73, především ustanovení článku 3, odst.1 písm. c). Soudní dvůr byl 

požádán o vyslovení předběžné otázky a tento po přezkumu navrhl rakouskému soudu aby 

zodpověděl takto: "Článek 3 odst. 1 písm. c) směrnice 76/207/EHS ve znění směrnice 

2002/73/ES zakazuje nařizovat zaměstnankyním z důvodů politiky zaměstnanosti při dosažení 

pro ně platného zákonného důchodového věku, aby odešly do důchodu, je-li tento zákonný 

důchodový věk o pět let nižší než zákonný důchodový věk, který platí pro zaměstnance 

mužského pohlaví". 

Ze shora uvedeného je zřejmě, že Soudní dvůr se opakované ve svých rozhodnutích zabývá 

především sociální politikou a výkladem směrnice Rady č. 76/207/EHS, tato je pak 

implementována do národních legislativ.  

Závěrem lze vyhodnotit, že  cílem antidiskriminačních právních předpisů je umožnit všem 

jednotlivcům rovné  a spravedlivé vyhlídky na přístup k příležitostem, které jsou v daném 

společenském systému k dispozici. V této kapitole jsme rozebrali alespoň na části případů, ve 

kterých ESLP  činí rozhodnutí prostřednictvím judikatury, a to ať už jde o případy přímé či 

nepřímé diskriminace, některé její konkrétní projevy v praxi.   

Proti nařčení "z přímé diskriminace", je-li posuzována v rámci Úmluvy, se lze hájit pomocí 

obecného objektivního odůvodnění, v rámci právních předpisů EU jsou však prostředky 

obhajoby proti určení přímé 

 diskriminace do jisté míry omezeny. Pro všechny formy nepřímé diskriminace lze využít 

obhajobu na objektivním opodstatnění bez ohledu na to, zda je daný nárok založen na Úmluvě 

nebo na právních předpisech EU. 

Antidiskriminační právní předpisy zakazují scénáře, v nichž je s osobami či skupinami osob 

ve stejné situaci zacházeno rozdílným způsobem a v nichž je s osobami či skupina osob v 

rozdílných situacích zacházeno stejným způsobem, mimo jiné i pohlaví. 
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Je podstatné si uvědomit, že uplatňování ochranných ustanovení Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod a taktéž ustanovení směrnic Evropské unie zakazujících 

diskriminaci bez ohledu na to, zda se jich některý  účastník řízení dovolání.  

 

 

 

Část IV. 

Rovnost a zákaz diskriminace v českém právu - srovnávací poznatky za posledních 20. 

let 

 

1. Stručný historický úvod 

Postavení žen v České republice historicky vzato nebylo odlišné od situace žen v jiných 

právních  úpravách a v některých soukromoprávních vztazích bylo její postavení 

respektováno dokonce i příznivěji.236 

V právu občanském a rodinném byla zásada rovnoprávného postavení muže a ženy provedena 

postupně zákonodárstvím, které následovalo po vydání Ústavy 9. května 1948. Jednalo se o 

zákon o právu rodinném č. 265/1949 Sb., ve znění z roku 1963 zákon o rodině , a dále 

občanský zákoník č. 141/1950 Sb., ve znění novely č. 40/1963 Sb. . Oba tyto zákony 

zaznamenaly po roce 1989 změny a od 1. ledna 2014 prošel zásadními změnami občanský 

zákoník.  

V podstatě legislativní vývoj v uplatnění principu rovného postavení muže a ženy v 

soukromém právu, byl vtělen do právního řádu "bez  dramatického úsilí a odporu toho či 

onoho pohlaví". Rovnoprávné postavení muže a ženy v druhé polovině minulého století 

přestalo být problémem, jelikož zrovnoprávnění  v manželství, v přístupu ke vzdělání,  

                                                           
236

  Např. podle římského a německého práva nikdy žena nemohla dosáhnout plné samostatnosti, právní 
nerovnost spočívala v tzv. "mundiu a poručenství, pod které žena spadala proti, že byla ženou".  Ve starém 
českém právu tomu tak nebylo. 
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ochrana ženy v oblasti práce, zajištění majetkových práv či práva volebního, bylo součástí 

právní úpravy, formálně odpovídající požadavkům mezinárodních dokumentů.237  

Ústava z roku 1960, čl. 20 odst. 3 zahrnovala znění " Muži a ženy mají stejné postavení v 

rodině, v práci i ve veřejném životě".  Rozsah tohoto ustanovení byl zaručen především v 

právní ochraně zdraví žen při práci a mateřství,  byla vybudována síť jeslí, školek a družin, 

což  umožnilo ženám být současně matkami a pracovat na plný úvazek.  Česká republika 

patřila  tradičně k zemím s velmi vysokým počtem ekonomicky činných žen, což přetrvává i v 

současné době.238 

 

2. Ústavněprávní ukotvení obecného zákazu diskriminace 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. obsahuje Ústavu České republiky. 239  V preambuli Ústavy je 

Česká republika deklarována jako vlast rovnoprávných občanů. Žádná skupina občanů, ani 

jednotlivci, nesmějí být zvýhodňováni ani diskriminováni. Čl. 4 Ústavy pak stanoví, že 

základní práva a svobody jsou pod ochrannou soudní moci, čl. 96 jasně deklaruje, že všichni 

účastníci řízení mají před soudem rovná práva. 

Článek 10 Ústavy pak určuje postavení ratifikovaných a vyhlášených smluv o lidských 

právech a základních svobodách (resp. od 1.6.2002 vyhlášených mezinárodních smluv, k 

jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas), jimiž je Česká republika vázána. Z něj pak vyplývá v 

předchozích částech popsaná pozice mezinárodněprávních dokumentů. 

Listina základních práv a svobod byla vyhlášena usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. 

Tato forma vyhlášení způsobila určité nejasnosti při interpretaci právní síly Listiny, ovšem 

postupem času se ujal názor, že jako součást ústavního pořádku České republiky je Listina 

ústavním zákonem.240 V úvodním článku Listiny je deklarován princip rovnosti jako základní 

                                                           
237

  srovnej Radvanová, S. " Postavení ženy v právu  občanském a rodinném, ACU JURIDICA, 1996,  
str. 1-2. 
 
238

  ČSÚ - Míra zaměstnanosti ve věkové skupině 20-64 let dosahovala ve 3. čtvrtletí 2013 v zemích EU28 68,8 %. Míra 

zaměstnanosti mužů přitom převyšovala míru zaměstnanosti žen o celých 12,0 p. b. V průběhu roku se celková míra 

zaměstnanosti nezměnila. Nárůst zaměstnanosti žen o 0,3 p. b. byl vyvážen poklesem zaměstnanosti mužů také o 0,3 p.b. 

239
 Ústava ČR byla přijata Českou národní radou dne 16.p prosince 1992, vyhlášena pod č. 1/1993 Sb. Sbírkou 

zákonů. 
 
240

 Pavlíček, V., Hřebejk.J., Knapp,V., Kostečka, J., Sovák,Z. : Ústava a ústavní řád České republiky, 2. díl: Práva a 
svobody, Linde Praha a.s., Praha 1995, s. 29- 30 
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princip právního řádu. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné, nezrušitelné. Konkretizace uvedeného 

principu jako obecný zákaz diskriminace je obsažena v prvním odstavci čl. 3, který zaručuje 

všem :  "základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k 

národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení". Z toho jasně 

vyplývá, že práva a svobody , které Listina přiznává každému je třeba vykládat právě 

prostřednictvím principu rovnosti a zákazu diskriminace jako práva a svobody všech lidských 

bytostí bez rozdílu. 

 2.1. K implementaci EÚLP v České republice 

Česká republika podepsala Evropskou úmluvu o lidských právech (EÚLP) dne 21. února 1991 

a formálně ratifikovala dnem 18. března 1992. 

Právě novela Ústavy ČR (ústavní zákon č. 395/2001 Sb.) zásadním způsobem změnila situaci 

týkající se statusu mezinárodních smluv, protože nyní jsou všechny vyhlášené mezinárodní 

smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament, součástí právního pořádku.  Přestože 

EÚLP je příkladem smlouvy, která je bezprostředně závazná a má přednost před zákonem,  

při zkoumání jejího reálného významu v českém právu se nelze omezit jen na dispozici čl. 10 

Ústavy, ale též na podrobnější  Listinu základních práv a svobod.241 

Podle čl. 87 odst. 1 Ústavy ČR Ústavní soud rozhoduje mimo jiné "o ústavní stížnosti proti 

pravomocnému rozhodnutí a jinému zásahu orgánu veřejné moci do ústavou zaručených práv 

a svobod". Působnost Ústavního soudu ČR se tak vztahuje i na stížnosti proti pravomocným 

rozsudkům obecných soudů. Ústavní soud ČR ve většině případů rozhoduje na základě 

propracované Listiny základních práv a svobod jakožto hlavního pramene a mezinárodní 

smlouvy používá vedle, jako doplňkový pramen na podporu svého právního názoru. Jen ve 

zcela výjimečných případech Ústavní soud zrušil český právní předpis, pouze pro jeho rozpor 

s mezinárodní smlouvou o lidských právech.242 
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 Pomahač, R.: "Evropský soud pro lidská práva", Právní rozhledy - příloha, 2000, č. 1, uvádí: ESLP nerozhodl v 
letech 1992-1999 rozsudkem ani o jedné stížnosti proti ČR. Prvním případ Špaček v. ČR (1999) týkající se 
daňových záležitostí (ochrana vlastnictví) skončil výrokem, že ČR ustanovení neporušila." 
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 Srovnej Šturma, P." Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv", 2. doplněné 
vydání, Beck, 2003 str. 103. 
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 2.2. Ochrana žen před diskriminací dle mezinárodních smluv 

Ochrana žen před diskriminací je také upravena mezinárodními úmluvami vypracovanými v 

rámci OSN, jimiž je Česká republika vázána, a to především Úmluvou o odstranění všech 

forem diskriminace žen  (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb.), která byla v 

roce 1982 tehdejší ČSSR ratifikována,   dále Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech a Mezinárodní pak o hospodářských, sociálních a kulturních právech (vyhláška 

ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.).243 

Zákaz diskriminace v obecné rovině, tj. zákaz rozlišování mezi jednotlivými osobami na 

základě zakázaných kritérií, která zahrnují i pohlaví, vyplývá právě z mezinárodních smluv, 

závazných pro Českou republiku. Zákaz diskriminace v praktičtější rovině, tedy jakou souhrn 

hmotněprávních a procesněprávních předpisů definujících jednotlivé druhy diskriminačního 

jednání a z toho plynoucí důsledky, pak vyplývá pro ČR jako členský stát EU, zejména z 

komunitární legislativy. 

V oblasti rovných příležitostí mužů a žen je Česká republika vázána mnoha mezinárodními 

dokumenty a úmluvami. Náleží k nim normativita  Mezinárodní organizace práce, ale též 

Závěry IV. světové konference o ženách v Pekingu v roce 1995, která patří do kategorie soft-

law. Právě Pekingská akční platforma vyzývá k ochraně širokého spektra práv, včetně práva 

na stejný plat za stejnou práci nebo práva na účast ve vládě.244 

Mezi úmluvami přijatými Radou Evropy má z hlediska ochrany před diskriminací zásadní 

význam čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ve znění pozdějších 

předpisů (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.), který zakazuje 

jakoukoli diskriminaci z důvodů, jako jsou pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, 

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

menšině, majetek rod nebo jiné postavení. 

3. Vývoj právních norem v oblasti diskriminace po roce 1989 

Vývoj právních norem v oblasti diskriminace a dosažení stejného přístupu k ženské otázce 

vyvstává až po roce 1989, s rozpadem socialismu a přechodem ke kapitalismu. Legislativní 

změny související s demokratizačním procesem ve společnosti reagovaly i  na postavení 
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  Štanglová, V.:  Postavení ženy v pracovním právu, ACU Juridica, 1996, s. 47-48. 
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  Otevřená společnost, o.p.s. - Centrum ProEquality: " Ženy a česká společnost", březen 2010. 
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žen.245 Česká republika, jako nový stát Rady Evropy, se musela vyrovnat  s požadavky 

mezinárodněprávního instrumentu lidských práv, především Úmluvy o odstranění všech 

forem diskriminace žen  a Evropské sociální charty. 

Členství  České republiky v Evropské unii představovalo především  dopad na právní řád. 

Byla rozebírána otázka vztahu a interakcí mezi právem Evropské unie a českým právem, 

účinky evropského práva uvnitř českého ústavního pořádku po vstupu do Evropské unie a 

otázka přístupu Ústavního soudu k institutu prejudiciálního řízení. 

Přestože jsou princip rovnosti a záruka základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví 

zakotveny v Listině základních práv a svobod, jak již bylo uvedeno, přinesl vstup do 

Evropské unie novinky. Bylo třeba definovat diskriminaci, dále pojmy přímá a nepřímá 

diskriminace a vymezit cestu k  důslednému  uplatnění principu rovného zacházení mezi 

pohlavími. 

V souvislosti s harmonizací právních předpisů s právem Evropského společenství byla zásada 

rovnosti zakotvena i do oblasti zaměstnání. V této oblasti jsou důležité dva zákony, a to  

zákon o zaměstnanosti  a novela zákoníku práce. 

V současné době právo České republiky obsahuje  jakýsi hybrid obou systémů, tj. princip 

obecného zákazu diskriminace dle mezinárodních úmluv přijatých na poli OSN především 

zakotvení čl. 3  odst. 1 Listiny základních práv a svobod a legislativy komunitární,  tedy 

taxativní výčet zakázaných kritérií pro vymezené oblasti, především v oblasti zákonné úpravy 

pracovního práva ( zákon o zaměstnanosti a zákoník práce) a v občanském soudním řízení. 246 

 

4.  Současná právní úprava zákazu diskriminace v ČR 

 4.1. Zákon o zaměstnanosti  

Úpravu zákazu diskriminace, mimo již zmíněnou Listinu základních práv a svobod, lze nalézt 

v několika zákonech. Především  je obsažen v zákoně o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů).  Upravuje právní vztahy vznikající na poli přístupu k 

zaměstnání, tj. před vznikem vlastního pracovního poměru, a výslovně pod pojem 

                                                           
245

  Srovnej Hýbnerová, S.: "Lidská práva žen na prahu 21. století, světová a evropská perspektiva", Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica, Praha 1996, str.54 
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  Bobek, M., Boučková, P. Kuehn, Z.: Rovnost a diskriminace, C.H. Beck Praha, 2007, str. 75. 
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"diskriminace" zahrnuje i podněcování, navádění nebo vyvolávání nátlaku směřujícího k 

diskriminaci,  a definuje situace, kdy není rozdílné chování z důvodů uvedených výše 

považováno za diskriminační a zakázané, stejně jako nároky, kterých se může poškozená 

osoba domáhat ( § 4 zákona o zaměstnanosti). 

 

 4.2. Zákoník práce 

Zákoník práce počátkem devadesátých let zaznamenal snad největší změny, které si žádá 

svobodný trh práce. Zákoník práce se vztahuje na právní vztahy vznikající při výkonu závislé 

práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli od okamžiku vzniku pracovního poměru do 

zaměstnání. Stejně jako zákon o zaměstnanosti i zákoník práce vymezuje situace, kdy není 

rozdílné  chování z důvodů uvedených výše považování za diskriminační a zakázané. Ve 

věcech nároků z porušení práva na rovné zacházení výslovně odkazuje na zvláštní právní 

předpis, antidiskriminační zákon. 

Hlavním cílem novelizace zákoníku práce bylo promítnutí relevantních směrnic EU do 

českého pracovního práva s cílem dosažení plné slučitelnosti zákoníku práce s právem EU. 

Postupně byl posilován smluvní charakter pracovněprávních vztahů, byl zakotven proces 

uzavírání kolektivních smluv,  důležitou součástí zákona o kolektivním vyjednávání se stala 

právní úprava práva na stávku za uzavření kolektivní smlouvy a za plnění této smlouvy, dále 

nová právní úprava odstupného, konkurenční doložka. Změnou zákoníku práce byl zajišťován 

i soulad s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 

Přímá diskriminace je definována v zákoníku práce  v § 1 odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů účinném od 1.6.2006, jako "jednání, opomenutí, kdy je , bylo nebo 

by bylo, na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů, se zaměstnancem 

zacházeno nevýhodněji nebo výhodněji než s jiným zaměstnancem." 

Nepřímou diskriminací se rozumí " jednání nebo opomenutí, kdy zdánlivě neutrální 

rozhodnutí, rozlišování nebo postup zaměstnavatele  znevýhodňuje či zvýhodňuje 

zaměstnance vůči jinému na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů 

(viz § 1, odst. 7 zák. práce). V souvislosti s institutem nepřímé diskriminace je důležité 
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poukázat na úpravu důkazního břemene v případech diskriminace, obsaženou v § 133a odst.  

1 o. s. ř. , o kterém bude podrobněji hovořeno v dalších částech.247 

Diskriminace je tedy v pracovních věcech charakterizována jako jednání zaměstnavatele nebo 

potencionálního (budoucího) zaměstnavatele, které směřuje přímo nebo nepřímo 

(prostřednictvím zdánlivě neutrálních úkonů) ke znevýhodnění jednoho nebo i více 

zaměstnanců nebo potencionálních (budoucích) zaměstnanců ve srovnání s jinými (ostatními) 

zaměstnanci téhož zaměstnavatele, jehož pohnutkou (motivem) jsou (zákonem stanovené) 

diskriminační důvody.248 

 

 4.3. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o vojácích z povolání, zákon o 

státních zaměstnancích, jsou dalšími právními předpisy, kde je pojem diskriminace definován. 

Dalším je zákon o platu  č. 143/1992 Sb., který upravuje poskytování platu za práci v 

pracovním poměru pro zaměstnavatele,který je rozpočtovou nebo příspěvkovou organizací, 

státním fondem, územním samosprávným celkem nebo školskou právnickou osobou. 

Zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumí také příslušníci ozbrojených sil ve služebním 

poměru a vojáci z povolání. 

 4.4. Žaloba na ochranu osobnosti před diskriminací 

Dojde-li k porušení práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací ve vztazích, na něž 

se nevztahuje zákoník práce, služební zákon, zákon o služebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů ani zákon o vojácích z povolání, může se oběť diskriminačního jednání 

domáhat ochrany podle občanského zákoníku.  Tento umožňuje, aby se oběť diskriminace 

prostřednictvím žaloby na ochranu osobnosti domáhala upuštění od neoprávněných zásahů do 

svého práva, odstranění následků těchto zásahů, přiměřeného zadostiučinění, případně 

náhrady nemajetkové újmy v penězích. Žaloba na ochranu osobnosti však představuje soudní 

ochranu proti porušení práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminacím, ale soudní 

ochranu pouze proti takovým projevům, které je možno ochraně osobnosti podřadit. 
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  Srovnej Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 21 Cdo 246/2008 . 
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  Srovnej odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ČR  sp.zn. 21 Cdo 246/2008. 
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5. Rovnost mužů a žen v ČR dle Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen 

Dopad transformačních procesů  po roce 1989 na postavení žen představoval výzvu v podobě 

přijetí odpovídající vládní protidiskriminační strategie, příslušné společenské změny a jejich 

dopad na postavení žen. V kontextu evropské politiky paritní demokracie, která rovnost mužů 

a žen de iure a de facto považuje za klíčovou pro fungování demokratické společnosti, bylo 

třeba se vypořádat se všemi formami diskriminace žen a dostát tak závazkům vyplývajícím  

z mezinárodních instrumentů lidských práv. Především byl a je kladen důraz na posílení všech 

instrumentů lidských práv žen na mezinárodní a národní úrovni. Rovnost pohlaví je 

základním právem, které zaujímá v EU privilegované postavení. 

Rozsáhlé společenské změny, jimiž Česká republika po zániku Československé federativní 

republiky prošla, vyžadovaly systematickou pozornost právním normám i reálným poměrům, 

týkajících se postavení žen.  Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen prošla  

"revizí" a došlo k inventarizaci problémů spojených s její realizací.249 

Závazek smluvních států Úmluvy zajistit de iure rovnoprávnost žen jasně plyne z ustanovení 

Úmluvy a požaduje od států překonání faktického stavu nerovnosti. Česká republika jako 

signatář Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen z roku 1982 a ve smyslu čl. 17 

Úmluvy, kterým byl zřízen kontrolní mechanismus (Výbor pro odstranění diskriminace žen, 

dále jen "Výbor"),   se zavázala k poskytování pravidelných zpráv o plnění Úmluvy.  K 

tomuto účelu byla  roku 1998 zřízena Rada vlády ČR pro lidská práva jako koordinační orgán 

vlády v jehož působnosti je vnitrostátní sledování a vyhodnocování plnění závazků z 

mezinárodních smluv o lidských právech.  Závěry a doporučení Výboru zpracované na 

základě zpráv od ČR mají nezastupitelnou kontrolní hodnotu a představují návod pro 

konkrétní kroky   v praktické politice realizované v zájmu žen. 

 5.1. Nedostatky realizační praxe  

Na nedostatky realizační praxe České republiky upozornil CEDAW při projednávání  zprávy 

ČR v průběhu 90. let minulého století a konstatoval, že  značnou překážku v naplňování 

Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen  představuje " vidět ženu spíše jako matku 

a v kontextu rodiny, než jako jednotlivce a nezávislého aktéra ve veřejné sféře, tedy jako je 
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stereotypní názor na role mužů a žen, nepřímá diskriminace a faktická nerovnost". Další 

nedostatky shledal Výbor ve věci národního mechanismu, jakož i skutečnost  absence 

"definice " diskriminace, kritika nedostatečného zastoupení žen v řídících funkcích politické a 

hospodářské sféry, nerovnost odměňování mužů a žen a segregace žen spočívající v tom, že 

ženy jsou zaměstnávány na méně placených a nekvalifikovaných pracích, vyslovil doporučení 

k nápravě konkrétních nedostatků předpokládající účinná opatření v legislativní sféře. Výbor 

doporučil širokou publicitu těchto nových závěrů, aby byla široká veřejnost schopna se 

obeznámit s dosud přijatými opatření pro zajištění faktické rovnoprávnosti žen.250 

Tato doporučení CEDAW zazněla ke konci 20. století, v době transformačních procesů 

společnosti, návod jak přistupovat k pojetí principu rovnosti a s definicí  konkrétních  kroků k 

jeho realizaci. Z posledních zpráv Výboru zaznívá i nadále trvající nízká frekvence uplatnění 

diskriminačních žalob v souvislosti s vysokými náklady řízení a obtížným prokazováním 

diskriminace z důvodu pohlaví. Právě tady doporučuje Výbor zavedení možnosti poskytnout 

ženám bez prostředků bezplatnou právní pomoc v diskriminačních sporech, což vyžaduje 

poskytnout systematické školení v oblasti antidiskriminační legislativy z řad soudců, 

advokátů, inspektorů práce, nevládním organizacím a zaměstnavatelům.   

 

 5.2. Doporučení Výboru  pro odstranění diskriminace žen  2010 

Výbor pro odstranění diskriminace žen na svém 956.  a 957.  zasedání ze dne 14. října 2010251 

v Ženevě posoudil v souladu s čl. 14 Úmluvy čtvrtou a pátou periodickou zprávu České 

republiky.252 

Hlavními oblastmi zájmu a doporučení vyplývajícími z poslední zprávy je připomínána 

povinnost naplňování Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen. K seznamu otázek, 

ve kterých zaznívá znepokojení a kritika patří oblast násilí na ženách, mechanizmu podávání 

žalob z důvodu pohlaví, obchodování s lidmi a zneužívání prostituce, nízká účast žen v 

politice a současná nízká reprezentace žen ve vysokých exekutivních funkcích neodpovídá 
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  Vláda ČR ze dne 15.10.2009, Informace o jednání Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen 
(CEDAW) ze dne 14. října 2010. 
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  viz CEDAW/C/SR.956 a 957,  47. zasedání ve dnech 4. 22. října 2010 Ženeva. 
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  viz Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010, Vláda České republiky, , příloha č. 1 
k usnesení vlády ze dne 11.května 2011 č. 341. 
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celkové úrovni rozvoje české republiky ani postavení žen v jiných oblastech, např. v otázce 

vzdělanosti. Výbor opakovaně vyjádřil své znepokojení nad současným přístupem vlády k 

řešení situace žen, které byly v minulosti sterilizovány v rozporu s právem. Výbor připomenul 

svá doporučení, která doposud nebyla naplněna, především v požadavku odškodnění a přijetí 

nové právní úpravy sterilizací. Pozornost byla věnována i zřizování tzv. porodních domů.253 

Členové Výboru se soustředili zejména na otázky týkající se zákona antidiskriminačního, 

rozšíření působnosti veřejného ochránce práv a opatření, která Česká republika přijímá při 

potírání násilí na ženách.  Výbor se zajímal o postavení žen z minorit, zejména Romek, žen-

migrantek, a též žen se zdravotním postižením. 

Z posledních zpráv zpracovaných resorty MPSV  MSČR vyplývá koncepce a metodika v 

oblasti domácího násilí, která se postupně dostává do praxe.254 Legislativní změny týkající se 

ochrany osob před domácím násilím byly provedeny v oblasti trestního a občanského práva. 

Obecně je cílem posílit oběti domácího násilí, odstranit nedostatky dosavadní implementace 

práva EU, které upravují postavení oběti v trestním řízení - právo na bezplatnou právní pomoc 

a právo na peněžitou pomoc ( zároveň i psychologickou pomoc). 

Především v oblasti občanského práva je významnou změnou přijetí zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2014, který zakotvuje ochranné 

opatření dlouhodobějšího charakteru proti domácímu násilí i v rovině soukromoprávní, 

zvláště pak ustanovení § 751 (vykázání "agresora" na dobu 6 měsíců).  Změny v oblasti práva 

civilního procesu - jde o řízení o uložení předběžného opatření a řízení o ochraně proti 

domácímu násilí. 

Výbor shledal, že i nadále zůstává nízký počet žalob ve věci diskriminace z důvodu pohlaví, 

jež jsou podávány u soudů, a konstatoval že v praxi ženy dávají často přednost 

mimosoudnímu vyrovnání mimo jiné v důsledku finančních nákladů na vedení soudního 

sporu a obtížnosti prokázat diskriminaci z důvodu pohlaví. Bylo doporučeno, aby Česká 

republika zajistila poskytování bezplatné právní pomoci  ženám bez dostatečných prostředků 

na zaplacení právní pomoci v antidiskriminačních řízeních v případech, kdy je to v zájmu 

spravedlnosti255. 

                                                           
253

 tamtéž. 
254

 http://www.mpsv.cz/files/clanky/12193/5_material_NAP_15-04-2011.pdf. 
 
255

 tamtéž. 
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6. Ochrana rovnosti a zákaz diskriminace - zákon o rovném zacházení    

 (antidiskrimina ční   zákon) 

Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, tzv. 

antidiskriminační zákon, vyvolal v průběhu své přípravy a schvalování obrovskou vlnu emocí 

z politické scény. Bylo namítáno, že  s ohledem na existenci ústavního základu diskriminace 

je tento zákon nadbytečným. Prosazení obecné úpravy zákazu diskriminace trvalo v ČR téměř 

10 let., ovšem  s členstvím ČR v Evropské unii bylo vypracování antidiskriminačního zákona 

nutné,  aby bylo možné  implementovat evropské směrnice.  

Diskuze o změnách právní úpravy se k nám dostává z vnějších vlivů spojených v souvislosti s 

přijímáním antidiskriminačních opatření v právu Evropské unie, což představovalo značnou 

vlnu negativních přístupu ze strany politiků.   

Směrnice Evropských společenství se v 90. letech minulého století  zaměřovaly pouze na 

zákaz diskriminace z důvodu pohlaví převážně při výkonu závislé činnosti, ale bylo jasné že 

do budoucna se evropská antidiskriminační legislativa bude rozšiřovat i o další důvody 

diskriminace.  Bylo nutné přizpůsobit těmto změnám vnitrostátní úpravu, aby bylo možné 

přijmout evropské principy a současně je  transformovat do českých zákonů. 

Je třeba zmínit, že zatímco v západních zemích Evropy uplynulo mezi přijetím legislativy 

zakazující diskriminaci a aplikací aktivní politiky rovnosti přes třicet let , ve kterých se staly 

limity pouhého zákonného zákazu diskriminace, do ČR dorazily již ve formě evropských 

směrnic jako velmi propracovaný soubor norem. Tato skutečnost způsobila problém při 

aplikaci práva s ohledem na dosud neznámé instituty jako nepřímá diskriminace, přesun 

důkazního břemene, pozitivní opatření, gender mainstreaming atd.  

Další skutečnost, že těmto změnám v právní úpravě nepředcházela vážná společenská 

diskuze, což neodstranilo hluboké předsudky veřejnosti v ČR týkající se rovnosti mužů a 

žen.256 Právě s ohledem na původ antidiskriminačního zákonodárství v právu ES si mnoho 

našich politiků klade otázku, zda je v českém prostředí takového úpravy třeba.  

                                                           
256

  Senátu PČR a v Poslanecké sněmovně proběhly "vášnivé diskuze"  nad přijetím Antidiskriminačního zákona, 
pouze pro ilustraci ministr spravedlnosti ČR (Pavel Němec) vroce 2005  vystoupil: ".. Jenom bych připomněl, čím 
se tento zákon zabývá, tento zákon se zabývá vlastně implementací mezinárodních závazků České republiky, 
kterými je Česká republika vázána a zavádí je do právního řádu ČR". Senát návrh několikrát zamítl. 
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Z hlediska antidiskriminačního práva je důležité si uvědomit, že jsou-li stereotypy o ženách 

důvodem pro jejich znevýhodnění, máme co do činění s diskriminací. Po vstupu do Evropské 

unie se ukázalo, že nedostatečná definice diskriminace v hmotném právu, absence 

vyvratitelné domněnky diskriminace v právu procesním, demotivující prvky pro poškozenou 

osobu, jako je náročnost soudního procesu a jeho nákladnost bobek , vedou k malé motivaci 

podstoupit soudní spor (možnost poškozeného obrátit se na soud se žalobou na ochranu proti 

diskriminaci až novela zákoníku práce z roku 2001).257 

Práce  na přípravě antidiskriminačního zákona byla započaty v roce 2000, tedy v době 

existence ústavního zakotvení zákazu diskriminace. Základní práva podle české ústavy se 

totiž aplikují zásadně jen ve vertikálních vztazích , tj. mezi jednotlivci a státem, resp. mezi 

právnickými osobami a státem.  Klíčový problém v souvislosti s přijetím antidiskriminačního 

zákona vyvstal právě ve způsobu aplikace základních práv ve vzájemných vztazích 

soukromých subjektů (horizontální úroveň).  

 

 6.1. Směrnice v oblasti zákazu diskriminace z důvodu pohlaví 

Ustanovení směrnice z oblasti rovnosti mezi muži a ženami se týkala pouze pracovněprávní 

oblasti - novela zákona o zaměstnanosti č. 167/1999 Sb. reflektovala zákaz diskriminace v 

přístupu k zaměstnání a zákaz diskriminační inzerce, dále novela zákoníku práce č. 155/2000 

Sb., která se snažila promítnout směrnice č. 76/207 a 75/117 a zároveň podat výklad pojmu 

odměňování dle tehdejšího čl. 141 SES. Bohužel bylo zřejmé, že postupné doplňování 

českého právního řádu, není schopno plně pokrýt rozsah působnosti dalších směrnic přijatých 

po roce 2000. Partikularizací právní úpravy prováděné pod vlivem průběžně přijímaných 

směrnic působilo na prohlubující se nejednotnost českého právního řádu. I tento fakt nakonec 

přispěl ke schválení antidiskriminačního zákona dne 17. června 2009, kterému předcházela 

vlna názorových diskuzí.  Implementace evropských směrnic do ustanovení ATZ byla velmi 

náročná a neznamená, že ČR nebude čelit dalších nepříznivým důsledkům spojeným s 

nesprávně či opožděně provedenou transpozicí258. 

                                                                                                                                                                                     
 
257

  Knap, K., Švestka, J., Jehlička, O.,Pavlík, P., Plecitý, V. " Ochrana osobnosti podle občanského práva, Praha - 
Linde, 1996. 
 
258

 Boučková, Havelková, Koldinská, Kuehn, Kuehnová, Whelanová: Antidiskriminační zákon, komentář, 
nakladatelství C.H.Beck, 2010, Praha, 1. vydání, s. 33-35. 
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Výčet směrnic, které byly přijaty na úrovni Evropské unie v oblasti zákazu diskriminace na 

základě pohlaví je velmi široký, v současné době je však platná pouze směrnice č. 2006/54, 

dále směrnice č. 79/7, 86/613 a 2005/113259.  

Směrnice 75/117/EHS 260 jejíž obsah byl převzat do přepracovaného znění směrnice 2006/54, 

přímo navazuje na dřívější čl. 119 (čl.114) SES, dnes čl. 157 SFEU (rovné odměňování mezi 

muži a ženami) a jejím cílem je, aby při výkonu stejné práce nebo, které je přiřazena stejná 

hodnota, byla odstraněna ve všech aspektech a podmínkách odměňování jakákoliv 

diskriminace z důvodu pohlaví. 

Směrnice 76/207/EHS 261, jejíž obsah byl také převzat do přepracovaného znění směrnice 

2006/54, upravuje principy rovného zacházení mezi muži a ženami v přístupu do zaměstnání 

včetně služebního postupu. Novelizací směrnicí 2002/73/EHS 262 došlo k podrobné definici 

jednotlivých forem diskriminace, přímé a nepřímé diskriminace, včetně obtěžování, 

sexuálního obtěžování nebo návodu k diskriminaci. Touto novelou byla uložena povinnost 

členským zemím vytvořit subjekt na podporu rovného zacházení na základě pohlaví. 

Směrnice 97/80/ES 263, jejíž obsah byl taktéž převzat do přepracovaného znění směrnice 

2006/54/ES 264, je povahy procesní, která upravuje přesun důkazního břemene ze žalobce na 

žalovaného v soudních sporech týkajících se diskriminace. V praxi tedy žalobce uvede 

skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že k diskriminaci (přímé či nepřímé) došlo, a na 

žalovaném je, aby prokázal, že k diskriminaci z jeho strany nedošlo. 

                                                           
 
259

 tamtéž. 
 
260

  Směrnice 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy, Official Journal L 45, 19.2.1975, p. 19-20, české zvláštní vydání 
:Kapitola 5. svazek 1, s. 179. 
 
261

  Směrnice 76/207/EHS ze dne 9. února 1976 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, Official 
Journal L 39,14.2.1976, p. 40-42, české zvláštní vydání :Kapitola 5, svazek 1, s. 187. 
 
262

 novely 2002/73/EHS, , Official Journal L 269, 5.10.2002, p. 15-20, české zvláštní vydání :Kapitola 5, svazek 4, 
s. 255. 
 
263

 Směrnice 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě 
pohlaví, Officail Journal L 14, 20.1.1998, p. 6-8, české zvláštní vydání:Kapitola 5, svazek 3 s. 264. 
 
264

  Směrnice 54/2006/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení 
pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání,  Úřední věstník L 204, ze dne 26.7.2006, s. 23-36. 
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Směrnice z oblasti sociálního zabezpečení upravují oblast základních systému (79/7/EHS265), 

tak oblast zaměstnaneckých systémů sociálního zabezpečení (86/378 a novelizace 96/97). 

Obsah směrnic z oblasti zaměstnaneckých systémů byl převzat do přepracovaného znění 

směrnice 2006/54. 

Směrnice 86/613, jejíž obsah byl převzat do přepracovaného znění směrnice 2006/54, směřuje 

k odstraňování diskriminačních ustanovení či praktik zejména v souvislosti se zahajováním a 

provozováním samostatné výdělečné činnosti, včetně finančních zvýhodnění, která jsou s 

touto činností spojena. Zahrnuje dopad jak na osoby samostatně výdělečně činné, tak na jejich 

manžele, kteří mají pozici  spolupracujících osob266. 

Směrnice 2004/113/ES 267 zakazuje diskriminační přístup ke zboží a službám, které jsou 

nabízeny veřejnosti, a zakazuje jejich poskytování na diskriminačním základě.  Svým 

obsahem se zaměřuje na oblast pojišťovacích služeb a počítá s vytvořením subjektu na 

podporu rovného zacházení. 

 6.2. Právo Evropské unie a jeho promítnutí (transpozice) do práva ČR 

Směrnice jsou právní akty adresované členským státům Evropské unie. Pro efektivnost 

transpozice směrnic do národního právního řádu ČR  je zapotřebí precizního zapracování. Ač 

charakter transpozice se odvíjí od samotného čl. 288 (SFEU), který činí směrnice právními 

akty závaznými pro členský stát, kterému jsou určeny, pokud jde o výsledek, jehož má být 

dosaženo, přičemž volba forem a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům, je třeba 

zmínit, že právě s ohledem na "konkrétní" znění směrnice, není možnost volby ve využití 

"forem a prostředků" daných vnitrostátním právem pro jejich transpozici. Je třeba konstatovat, 

že samotné přijetí antidiskriminačního zákona až v roce 2009, znamenalo čelit nepříznivým 

důsledkům spojeným s nesprávně či opožděně provedenou transpozicí268. 

                                                           
265

  Směrnice 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení v oblasti 
sociálního zabezpečení, Official Journal L 6, 10.1.1979, p. 24-25, české zvláštní vydání:Kapitola 5, svazek 1, s. 
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 Boučková, Havelková, Koldinská, Kuehn, Kuehnová, Whelanová: Antidiskriminační zákon, komentář, 
nakladatelství C.H.Beck, 2010, Praha, 1. vydání, s. 33-35. 
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  Směrnice  Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a 
ženami v přístupu ke zboží a službám a jejic hposkytování, ˇUřední věstník L 373, 21.12.2004, s. 37 -43. 
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Rovné zacházení z důvodu pohlaví se vyvíjelo v judikatuře ESD, ale zároveň bylo též 

legislativně upraveno v sekundárním právu EU.  V oblasti zaměstnání a povolání, samostatné 

výdělečné činnosti, sociálního zabezpečení a přístupu ke zboží a službám. O těchto 

instrumentech bylo hovořeno v předchozí kapitole a garantují rovné zacházení, ale v 

některých případech též zvláštní práva či požadavky minimálního standardu relevantní pro 

oblast rovnosti pohlaví (mateřská a rodičovská dovolení, práva spojená s částečným úvazkem 

či smlouvou na dobu určitou).  

S ohledem na původ antidiskriminačního zákonodárství v právu ES, považuji za vhodné se 

zaměřit  na úpravu českého práva v oblastech, kde stále národní  úprava naráží na zažité 

stereotypy o ženách, které jsou přetrvávajícím důvodem jejich znevýhodnění, tedy máme co 

činění s diskriminací. 

7. Ženy v ČR  

Abychom byli schopni chápat antidiskriminační právo, měli bychom nahlédnout do statistik 

společnosti, znát její mechanismy, které způsobují nerovnost a umožňují diskriminaci, jakož i 

možnosti pro boj proti diskriminaci. 

Při zkoumání problematiky je výrazně znevýhodňujícím faktorem žen oproti mužům 

kombinace zaměstnání a mateřství. Ačkoliv se postoje ke genderovým rolím ve společnosti 

posouvají k uvědomění si rovnosti pohlaví, výzkumy veřejného mínění svědčí o 

konzervativním přístupu, na kterém "se spolupodílejí i samy ženy". Tradiční představa, v níž 

muž nese odpovědnost za finanční zajištění  a ženy zajišťuje péči o domácnost a děti a taktéž 

osoby blízké, má vliv nejen na nerovné postavení žena a mužů, ale též na větší ohrožení žen 

chudobou jak v průběhu aktivního života, tak ve stáří.269 

Zajímavý statistický údaj poskytuje Eurofond z roku 2005, který srovnává průměrný čas 

stráveny domácími pracemi za týden a čas strávený v placeném zaměstnání, kdy u českých 

žen tento poměr 21 hodin ke 42 hodinám a u českých mužů připadá na domácí práce 5,5 

hodin, zatímco v zaměstnání stráví 47 hodin za týden. Z uvedeného porovnání vyplývá 
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očekávaný fakt, že ženy se i při placeném zaměstnání věnují více péči o domácnost, děti či 

osoby blízké než muži.270 

Česká republika patří k zemím s velmi vysokým počtem pracujících žen, ovšem rozdíl ve 

výdělku je stále vysoký oproti mužům. Nezaměstnanost žen je vyšší než nezaměstnanost 

mužů, výrazná je i segregace podle pohlaví.   Rozvodovost v české populaci představuje  stále 

vysoké procento (při úrovni rozvodovosti roku 1989 by se rozvedlo 37,2 % manželství, při 

úrovni rozvodovosti roku 2008 to bylo 49,8 %), věk matky při narození prvního dítěte je dle 

aktuálních statistik 27,6 let (v roce 1989 byl 22,5 let). 271 

Fenomén rozvodovosti v ČR činí ženy náchylnějšími k chudobě, resp. ke zchudnutí žen po 

rozvodu je odsouzeno vyšší procento žen. Nejmarkantnější rozdíly v životní úrovni 

rozvedených žen a mužů nastávají v době odpočinku ve stáří.272 Pro ženy má rozvodovost 

neporovnatelně horší sociální a ekonomické dopady na životní podmínky. V praxi dochází 

obvykle k přechodu domácnosti se dvěma příjmy na domácnost s jedním příjmem, přičemž 

veškerá tíže a odpovědnost za chod domácnosti a výchovu dětí spočívá na ženě.  Zhruba 50 % 

žen se po rozvodu ocitá v pásmu ohrožených chudobou. Z tohoto hlediska muži z rozvodu 

spíše "profitují", jelikož nejsou ohroženi na svém kariérním růstu či omezováni závazky vůči 

dětem a rodině - nedochází u nich k takovému propadu životní úrovně jako u žen. 273 Právě 

skupina žen samoživitelek s dítětem či dětmi tvoří početně největší skupinu, kde vzniká řada 

problémů, především patří tato skupina mezi cílovou skupinu ohroženou chudobou a 

sociálním vyloučením. 

V posledních letech dochází k debatě o genderovém rozdílu v penzijních systémech a to nejen 

v ČR, ale i v ostatních evropských zemích přibližně se stejnými výsledky. Pokud jde o 

postavení ženy ve vyšších věkových skupinách charakterizuje je osamělost (dožívají se 

průměrně vyššího věku)274 a relativní chudoba související s průměrně nižšími příjmy z 
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důchodového zabezpečení.275 Muži mají v průměru lepší podmínky pro stanovení penzí než-li 

ženy. Statistické údaje ČSÚ svědčí v posledních letech o nerovné výši důchodů u mužů a žen 

v ČR. Na výši důchodu má negativní vliv přerušení zaměstnání z důvodu péče o děti, nebo 

pokud pečují o starší, nemocné či zdravotně postižené členy rodiny (rodiče ve stáří). 

Demografické údaje v ČR by nás měli vést v dalším vývoji k zamyšlení. Je třeba si položit 

otázku, je realizace rovnoprávnosti žen s muži možná bez vytvoření vhodných podmínek v 

oblasti pracovního trhu, sociální, politické a právní ? 

 7.1.   Genderové stereotypy 

Výše uvedená přetrvávající de facto nerovnost mezi muži a ženami má hlubší základ ve 

společnosti. Jde především o předsudky či stereotypy vnímání žen. Genderové stereotypy i 

nadále ovlivňují postavení žen na trhu práce - zaměstnavatelé často nepřijmou  do zaměstnání 

mladou ženu, jelikož bude mít děti a bude tak plnit svou důležitou roli mateřství. Tento 

"kariérní výpadek" z důvodu mateřství pak má za následek zbrzdění přístupu či postupu k 

zaměstnání. Společnost nahlíží na roli ženy dle stávajících stereotypních zavěrů a aby se 

těmto rizikům bylo možno v právní praxi vyvarovat, je třeba ženy "chránit".276 

Podle Českého statistického úřadu tvoří ženy více než polovinu obyvatelstva, nicméně na 

nezaměstnanosti se podílejí téměř 50 %. 277Je třeba zmínit , že ženy bez dětí mají větší šanci 

získat zaměstnání než ženy s dětmi, tento diskriminační prvek je v ČR patrnější než v 

ostatních zemích EU. 

 7.2. Důvody rozdílů v odměňování 

V období transformace (2006) byla provedena analýza, jejímž cílem byla odůvodnit rozdíly v 

odměňování mezi muži a ženami v ČR. Analýza zachytila, že rozdíly jsou spatřovány 

nejenom  v přetrvávající argumentaci biologické odlišnosti žen, ale i na rozdíly zapříčiněné 

mateřstvím - tj. část přičitatelná rozdílné úrovni vzdělávání a zkušeností, nižší účast žen na 

školeních pořádaných zaměstnavatelem, rozdílným pracovním úsilím jako je ochota pracovat 

přesčas či jezdit na služební cesty. Z hlediska antidiskriminačních ustanovení tato analýza 

představuje kroky,  na které by se zaměstnavatelé v praxi měli zaměřit při vytváření podmínek 
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pro ženy, jejich kariérní postup a tím možnost ovlivnit výsledek  i pokud jde o jejich 

odměnu.278 

 7.3.  Ženy a muži v datech 

Dle aktuálních údajů zveřejňovaných českým statistickým úřadem je průměrná hrubá měsíční 

mzda zaměstnanců podle pohlaví  v průměru o 4.000,- Kč nižší u žen než-li u mužů. 

Vyjádřeno dle Gender Pay Gap (GPG) dosahovala v roce 2010 mzda českých žen pouze 80,2 

% úrovně výše mzdy mužů. Největší rozdíly byly zjištěny u středoškoláků bez maturity (GPG 

= 29,4 %) a u vysokoškoláků s magisterským a vyšším vzděláním (GPG =27,5 %). 279 

Nejmenší rozdíly se objevily u středoškoláků s maturitou (GPG = 18,4 %) a u lidí s vyšším 

odborným nebo bakalářským vzděláním (GPG = 23,4 %), ale také s maximálně základním 

vzděláním (GPG = 22,4 %). Lze konstatovat, jak podloženo na předchozí strukturální mzdové 

statistice, že ženy vydělávají méně než muži bez ohledu na úroveň vzdělání.280 

Ve věkových skupinách do 19 let a 20 - 29 let ještě výrazná populace studovala a pokud byli 

lidé v tomto věku ekonomicky aktivní, nebyla zde mzdová diferenciace podle pohlaví tak 

výrazná jako ve vyšším věku. K jejímu nárůstu dochází ve věkové skupině v rozmezí 30 - 39 

let, kdy mzdy žen přestavovaly pouze 74,9 % (GPG byl roven 25,1 %) výše mezd mužů. Tady 

byla hodnota GPG nejvyšší podle věku. V další věkové kategorii, tj. 40 - 49 let, byla hodnota 

GPG ještě poměrně výrazná, 21,9 %.  S rostoucím věkem se rozdíly v úrovni mezd podle 

pohlaví opět snižovaly. Závěrem lze konstatovat, že při členění věkových skupin na pětileté 

kategorie byla maximální hodnota GPG zjištěna ve věku 35 - 39 let (27,3  %), naopak nejnižší 

rozdíl v úrovni mezd podle pohlaví byl zaznamenán ve věku, kdy se nejčastěji odchází do 

důchodu, tj. 60 - 64 let (GPG představoval 6,7 %).281 

V roce 2010 bylo nezaměstnáno 192,6 tisíc žen a 190,8 tisíc mužů. Více než pětina 

nezaměstnaných žen (22 %) a čtvrtina (25 %) byla ve věku 50 a více let. 282 
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Nejvyšší podíl podnikajících žen či zaměstnankyň  se vyskytoval v odvětvích  vzdělávání, 

zdravotní a sociální péče, pojišťovnictví a peněžnictví. Ve veřejném životě a rozhodování  v 

mezinárodním srovnání ženy v ČR jsou též zastoupeny pouze ve velmi malém počtu.283  

Komplexní statistické informace vztahující se k otázce rovnosti žen a mužů v různých  nebyla  

národní vládě žádná žena), zatímco v ostatních zemích jako Norsko - zastoupeno   30 žen ve 

vládě, Polsko - zastoupeno 22 žen ve vládě,  Velká Británie - 20 žen ve vládě.284 

8. Postavení ženy v pracovním právu 

Postavení ženy v pracovním právu je velmi důležitou otázkou, ať z pohledu její základní 

společenské funkce mateřské, těhotenství a s tím spojené otázky ztráty příjmu z její výdělečné 

činnosti 285. Ženy mají velice důležitou úlohu v ekonomickém, politickém, sociálním a 

kulturním životě společnosti. Počet ekonomicky činných žen je vysoký a je jedním z prvků 

zvyšování ekonomické výkonnosti a růstu na národní či mezinárodní úrovni.286 

Rovnost pohlaví je základním právem, které zaujímá v EU privilegované postavení. Má-li být 

rovnoprávnost s muži skutečně realizována, je nezbytné vytvořit ženám v rodině, v práci i ve 

veřejné činnosti v podstatě stejné podmínky, jaké mají muži. Uskutečnění plné rovnoprávnosti 

žen s muži však vyžaduje mimo jiné, aby některé pracovní podmínky byly pro ženy upraveny 

diferenciované. V čl. 29 odst. 1 Listiny základních práv a svobod je zakotveno právo žen, 

mladistvých a osob  zdravotně postižených na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní 

pracovní podmínky. Právo ženy na zvláštní pracovní podmínky je jedním z nejdůležitějších 

sociálních práv.287 

V současné době jsou podle čl. 2 Listiny základních práv a svobod součástí našeho právního 

řádu významné mezinárodní pakty, a to Mezinárodní pak o hospodářských a kulturních 

právech spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech.288 Česká právní 

úprava dává mezinárodním smlouvám prioritu dokonce bezvýjimečnou, neboť právě obsah čl. 

2 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, je 
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zakotveno, že mezinárodních smlouvy o lidských právech a základních svobodách Českou 

republikou ratifikované a vyhlášené jsou na jejím území obecně závazné a mají přednost před 

zákonem.289 

V oblasti pracovněprávní došlo v posledních letech k značným změnám ve směru ochrany žen 

spojenou s biologickou funkcí v souladu s požadavky práva EU. Především směrnice 

76/207/EHS (směrnice o rovném zacházení), ustanovení čl. 2, odst. 1 týkající se ochrany žen, 

odst. 2 možnost vyloučit ženy z výkonu povolání, odst. 3 umožňuje ochranu žen zejména z 

důvodu těhotenství a mateřství, a odst. 4 umožňuje členským státům přijmout pozitivní 

opatření se zohledněním rodinné situace žen. Vyhláška MZ ČR č. 261/1997, která zakazovala 

určité práce a pracovní podmínky všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého 

měsíce po porodu a mladistvým, byla nahrazena vyhláškou  č. 288/2003 Sb., která omezuje 

pouze zaměstnávání těhotných a kojících žen a matek do konce devátého měsíce po porodu,  

v souladu s evropským právem.. Postupně od původně umožňující péče matky o malé dítě, 

vývoj dopadl i na muže v podobě nového institutu "mateřské dovolené".  

9. Rovnost a zákaz diskriminace před českými soudy 

Ač rovné zacházení bez rozdílu pohlaví, patří mezi nejrozvinutější úpravy v oblasti 

pracovněprávních předpisů EU, a to nejen v oblasti primárního zákonodárství, ale taktéž 

sekundárního, s hojnou judikaturou ESD, české soudy příliš často případy diskriminace na 

základě pohlaví neřeší.  

Lze konstatovat, že do roku 2000 byly antidiskriminační žaloby v České republice velmi 

ojedinělé. Do povědomí veřejnosti se dostávaly nové pojmy, které ještě nebyly dostatečně 

definované. Dalším problémem byla náročnost soudního procesu a jeho nákladnost. Prvních 

úspěchů v soudních procesech, které podpořily osoby, resp. oběti diskriminace, bylo dosaženo 

díky projektům nevládních subjektů. 

První úspěšný případ, kdy byla diskriminace  ve vazbě na směrnici 97/80/ES řešena před 

soudy , byl spor řešený před Nejvyšším soudem ČR v roce 2008, věc pod sp.zn. 21 Cdo 

246/2008, žalobou o ochranu proti diskriminaci. V odůvodnění rozhodnutí NS ČR byl 

vysloven právní názor, že žalobkyně paní Marie Čauševič byla jednáním žalovaných žen ve 
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vládě,  české společnosti Pražská teplárenská a.s., resp. jejím představenstvem, znevýhodněna 

v přístupu k práci finančního ředitele žalované. Paní Marie Čauševič - daňová poradkyně se 

přihlásila do konkurzu na pozici ekonomického ředitele společnosti Pražská teplárenská. 

Ačkoliv v konkurzu uspěla, představenstvo společnosti ji odmítlo do funkce zvolit. 

Společnost vyhlásila nový konkurs a paní Čauševič neoslovila, dle vysloveného názoru NS  

"byla vyloučena z možné účasti v dalším výběrovém řízení, přestože nebyla v prvním 

výběrovém řízení  vyhodnocena jako uchazečka nesplňující stanovené podmínky, ve srovnání 

s jinými (možnými) uchazeči znevýhodněna v přístupu k práci".  V druhém kole vyhrál muž.  

Společnost neunesla důkazní břemeno, tedy že nedokázala, že paní Čauševič 

nediskriminovala. Nejvyšší soud se tak zabýval otázkou zásadního významu, což je důkazní 

břemeno ve sporech o diskriminaci, tj. že zaměstnanec musí prokázat, že se mu stala újma a 

zaměstnavatel, pak musí dokázat, že se tak nestalo právě z důvodu pohlaví  v daném případě. 

V rozsudku Nejvyššího soudu stojí " Žalobkyně v průběhu řízení tvrdila, že důvodem k její 

diskriminaci, kterou jí byla upřena příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v 

zaměstnání, bylo ženské pohlaví. Ve smyslu ustanovení § 133a odst. 1 o.s.ř. ,bylo třeba 

považovat tento tvrzení diskriminační důvod za prokázaný, ledaže by žalovaná tvrdila a 

prostřednictvím jí označených důkazů prokázala nebo by za řízení jinak vyplynulo, že 

žalovaná vůči zaměstnancům neporušila (neporušuje) zásadu rovného (stejného) zacházení ( § 

1 odst. 3 zák. práce)." Z rozhodnutí vyplývá závěr, že tvrzení žalované Pražské teplárenské 

a.s., která v řízení opakovaně tvrdila, že důvodem neúspěchu žalobkyně paní Čauševič v 

původním výběrovém řízení nebylo ženské pohlaví, a že žalobkyně nebyla vybrána na práci 

finančního ředitele "pro neshodu členů představenstva v otázce vhodnosti žalobkyně na 

vedení finančního úseku společnosti". Žalovaná přitom nevzala  v úvahu, že uváděná 

"neshoda členů představenstva" sama o sobě neodpovídá na otázku, zda je či není podložena 

diskriminačním důvodem uvedeným v ustanovení uvedeným v ustanovení § 1 odst. 4 zák. 

práce, zda nevyplývá ze vztahů mezi členy představenstva nebo zda byla způsobena jinak, a 

že nic nemění na tom, že je to strana žalovaná, která musí - má-li být ve věci samé úspěšná - 

tvrdit a prokázat, že vůči svým zaměstnancům (samozřejmě včetně uchazečů o zaměstnání ) 

neporušila (v době konání výběrového řízení ) zásadu rovného (stejného) zacházení ve smyslu 

stanovení § 1 odst.3 zák. práce.290 
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V tomto pracovněprávním soudním sporu NS ČR aplikoval ustanovení § 133a odst. 1 o.s.ř., 

tedy pokud dojde k diskriminaci, v daném případě na základě pohlaví, a zároveň promítl 

právní úpravu v tomto ustanovení mimo jiné vyplývající ze směrnice Rady ze dne 15.12.1997 

č. 97/80/ES, o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví spočívající v 

tom, že  v zájmu zajištění zásady rovného zacházení (odstranění jakékoliv diskriminace 

založené na pohlaví) budou přijata  též v oblasti občanského soudního řízení ("nezbytná 

opatření, aby , pokud se určitá osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného zacházení a 

předloží soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k 

přímé či nepřímé diskriminaci, příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo k porušení zásady 

rovného zacházení").  "Opak" vyjde najevo tehdy, jestliže druhý účastník prokáže, že nedošlo 

k porušení "zásady stejného zacházení"291. 

 Případ bývalé diplomatky paní Adriany Bašovské byl jedním z dalších případů, které řešily 

české soudy ve věci diskriminace a znevýhodňování žen na pracovišti. 292Paní Bašovská byla 

propuštěna ze zaměstnání (Ministerstvo zahraničí ČR) z důvodu bezpečnostního rizika, které 

měla představovat, ač její prověrka u Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) doposud 

nebyla dokončena. Soud prvního stupně ve svém rozsudku rozhodl tak, že Bašovská byla 

diskriminována a ministerstvo jí je povinno vyplatit milion korun jako odškodné. Městský 

soud v Praze, ale ve svém rozsudku rozhodl ve prospěch státu, když ministerstvo přivedlo k 

jednání muže, se kterým bylo zacházeno stejně za podobných okolností jako s Bašovskou. 

Diplomatka uplatnila svého práva dovolání u Nejvyššího soudu ČR s odůvodněním, že případ 

muže, který byl propuštěn, nelze srovnat s jejím případem, jelikož muž byl podezřelý z trestné 

činnosti, tedy odlišně od jejího případu. Své dovolání doložila dalším případem diplomata - 

muže, který byl taktéž označen za bezpečnostní riziko a z místa odejít musel. V daném 

případě vedení ministerstva  čekalo až na rozhodnutí NBÚ a diplomat zůstal 

zaměstnancem. V  jeho případě tedy ministerstvo postupovalo jinak než u Bašovské. 

Senát Nejvyššího soudu ČR však dovolání žalobkyně zamítl a uvedl, že Městský soud 

důkladně posoudil a správně vyhodnotil důkazy, když: musel porovnat jak ministerstvo 

zacházelo s jinými zaměstnanci, nemohlo to být ale vzhledem k tomu, že šlo v případě 

bezpečnostního rizika, jediným bodem, který měly soudy posuzovat. Dále uvedl ve svém 
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rozsudku  "že nedošlo k porušení práv žalobkyně vyplývajících z rovného zacházení s muži a 

ženami, má oporu v provedeném dokazování". 

 

 

 9.1. Výsledky soudnictví ČR v analýze Evropské komise 

Evropská komise představila dne 27. března 2013 nový nástroj The EU Justice Scoreboard, 

jehož cílem je pomoci zefektivnit soudní systémy v EU. Jde o nástroj, který srovnává přehled 

soudnictví v EEU pomoci statistických údajů Evropské komise pro efektivitu soudnictví 

(CEPE). 

Soudnictví ČR vyšlo ve srovnání s ostatními členskými státy poměrně dobře.  Dle délky 

trvání řízení jsme skončili na 9. místě u netrestních věcí s průměrnou délkou řízení v první 

instanci 115 dnů. Největší nedostatky má ČR ve srovnání s členskými státy u insolvenčního 

řízení, které činí přes 3 roky, což představovalo 23. místo. Při zkoumání poměru vyřešených 

věcí pouze ve sporných občanských a obchodních řízeních jsme skončili na 3. místě. Při 

hodnocení vnímání nezávislosti vnitrostátních soudních systémů jsme dopadly ne příliš 

příznivě, až na 22. místě.293 

Dle údajů Nejvyššího soudu ČR (č. 4/2012) v rámci řešení předběžné otázky v rámci ESD 

bylo doposud předložených 27 předběžných otázek ( + 1 byla stažena dříve, než došlo k jejími 

zápisu). Z těchto byly 3 otázky z rejstříku vyškrtnuty na základě smíru stran nebo 

zodpovězení totožné otázky v jiném případě. Dále 14 otázek již Soudní dvůr rozhodl, na 

dalších 10 se čeká, ve 2 nerozhodnutých věcech je již přístupné stanovisko generálních 

advokátů, NSS podal již 13 předběžných otázek, NS prozatím 1 (v právní věci Wolf 

Naturprodukte C -514/10), nižší správní soudy předložily 8 předběžných otázek, nižší civilní 

soudy 5.294 
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 Údaje byly publikované ve zprávě Evropské komise pro efektivitu soudnictví (CEPEJ) v září 2012, dostupné z 
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/ Repport_en.pdf. Evropská komise přitom v 
analýze vycházela. 
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  http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/justice_scoreboard_communication_en.pdf. 
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 9.2. Případ žádosti o vyslovení předběžné otázky u ESD 

V právní věci C-401/2011 vyšlo dne 23. října 2012 stanovisko generálního advokáta, kdy 

žalobkyně Blanka Soukupová proti Ministerstvu zemědělství ČR požádala v roce 2006 o 

zařazení do programu Předčasné ukončení provozování zemědělské činnosti zemědělského 

podnikatele.295 Státní zemědělský intervenční fond její žádost zamítl s tím, že ke dni podání 

dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod. Žalobkyně nesouhlasila s tímto 

názorem a vyslovila, že pojem "obvyklý věk pro odchod do důchodu" obsažený v příslušném 

nařízení č. 1257/1999 nemá odpovídat důchodovému věku podle vnitrostátního práva. 

Namítla diskriminaci oproti mužům nebo ženám, které vychovaly méně dětí, neboť u nich 

podle české právní úpravy dojde k dosažení důchodového věku později, tudíž mají více času 

na podání žádosti o zařazení do předmětného programu. 

Nejvyšší správní soud se Soudního dvora EU dotázal, zda lze pojem "obvyklý věk pro odchod 

do důchodu" vyplývající z nařízení 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova vykládat jako 

"věk potřebný pro nárok na starobní důchod". V případě, že ano, zda je v souladu s obecnými 

zásadami práva EU, aby tento obvyklý věk pro do důchodu byl u jednotlivých žadatelů 

stanoven rozdílně v závislosti na jejich pohlaví a počtu vychovaných dětí a v případě, že ne, 

ptal se NSS na to, jaká kritéria má při výkladu tohoto pojmu použít.  

Generální advokát navrhuje Soudnímu dvoru rozhodnout v tom smyslu, že unijní právo 

nepřipouští, aby byl obvyklý věk pro odchod do důchodu v okamžiku převodu zemědělského 

podniku pro účely unijní podpory z titulu předčasného odchodu do důchodu u jednotlivých 

žadatelů stanoven rozdílně v závislosti na jejich pohlaví a ženské vnitrostátní orgány musí při 

posuzování způsobilosti paní žalobkyně pro podporu z titulu předčasného odchodu do 

důchodu na ní pohlížet jako na muže stejného věku. 

Nejvyšší soud ČR na základě odpovědi Soudního dvora EU již  rozhodoval ve věci Wolf 

Naturprodukte GmbH (Rakousko) proti povinné SEWAR ,s.r.o., požádal Nejvyšší soud ČR o 

vyslovení předběžné otázky Soudní dvůr EU, kdy bylo potřeba zodpovědět, zda-li je třeba 

posuzovat čl. 66, odst. 2 nařízení Brusel I. (časová působnost) tak, že pro založení působnosti 

tohoto nařízení je nezbytné, aby v době vydání rozhodnutí bylo toto nařízení platné jak ve 

státě, kde je rozhodnutí vydáno, tak zároveň i v členském státu EU, v němž účastník usiluje o 

uznání a výkon takového rozhodnutí. Soudní dvůr EU odpověděl rozsudkem, kde konstatoval 
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  České předběžné otázky, Bulletin zahraničního oddělení NS ČR, ročník III., č. 4/2012. 
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že článek 66 odst.2 nařízení Brusel I. je třeba interpretovat tak, že pro založení působnosti 

nařízení Brusel I. pro účely uznání a výkonu soudního rozhodnutí je nezbytné, aby v době 

vydání tohoto rozhodnutí bylo uvedené nařízení platné jak v členském státě původu, tak v 

dožádaném členském státě. 

10. Mimosoudní ochrana lidských práv 

K mimosoudní  ochraně lidských práv slouží institut Veřejného ochránce práv - Ombudsman, 

který přijímá stížnosti od kteréhokoliv občana Unie či od kteréhokoli fyzické či právnické 

osoby s bydlištěm nebo sídlem v členském státě ES. Podle čl. 21 Smlouvy ES se může každý 

občan Unie obracet na Ombudsmana a zároveň má právo předložit individuální či společně s 

dalšími osobami  Unie podání Evropskému parlamentu v záležitosti, která spadá do 

kompetence ES. 

 10.1. Veřejný ochránce práv v ČR  

Veřejný ochránce práv v ČR je od roku 2009 národním tělesem  pro rovné zacházení a 

ochrany před diskriminací (Equal body) v souladu s právem a příslušnými směrnicemi 

Evropské unie č. 2000/43/ES. a 2000/78/ES a další. Ustanovení § 21b o veřejném ochránci 

práv stanoví "Ochránce přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami 

bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, 

zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor". 

Ochránce je nezávislý a nestranný a je  zodpovědný pouze Poslanecké sněmovně. V rámci 

prošetřování stížností má právo nahlížet do spisů, žádat úřady o vysvětlení a díky tomu, může 

analyzovat problém a navrhnout způsob řešení. Zveřejňuje některá zásadní stanoviska 

obsahující právní názor a argumentaci, čímž napomáhá jednotlivcům , jak vést případný spor. 

Veřejný ochránce práv se stal, řečeno terminologií Evropské unie, subjektem v oblasti 

rovného zacházení (tzv. gender equality body), vedle dalších institucí, které tuto činnost 

vykonávají, např. Rada vlády pro rovné příležitosti žen296 a mužů či Český statistický úřad. 

 10.2. Stanovisko veřejného ochránce práv k zákonu ADZ 

Právě jedním z takových, které učinil veřejný ochránce práv, je stanovisko k zákonu č. 

198/20009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o 
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 Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla zřízení usnesením vlády č. 1033 ze dne 10. října 2001 a 
usnesením vlády č. 876 ze dne 23. listopadu 2011 přesunuta do MPSV. 
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změně některých zákonů (antidiskriminační zákon, dále jen ADZ) ve vazbě na otázku vztahu 

žaloby na ochranu osobnosti a žalob pro diskriminaci. Věnoval se otázce aplikace práva na 

rovné zacházení (resp. právo být nediskriminován) v českém civilním procesu, kdy se bude 

projevovat zejména formou obsahu konkrétního právního vztahu, např. propuštění ze 

zaměstnání z důvodu diskriminace na základě pohlaví bude posuzováno jako pracovně-právní 

spor. Samo právo na rovné zacházení je poté obsaženo buď v samotném ADZ nebo v jiných 

předpisech, které k ADZ mají povahu lex specialis. Ochránce vychází z paradigmatu vzniku 

sekundárního právního vztahu vzniklého  v momentě porušení obsahu právního vztahu 

primárního - momentem, v němž dojde k porušení práva na rovné zacházení, zakládá se vztah 

nový, vzniklý porušením práva na rovné zacházení. 

 10.3. Důkazní břemeno-výklad veřejného ochránce  práv 

Další skutečnost , ke které se Veřejný ochránce práv vyjadřuje je dikce znění § 133a o.s.ř. z 

pohledu povinnosti tvrzení (a eventuálně povinnosti důkazní) tvrdit (a případně prokázat) 

žalobce v případech sporů o ochranu před diskriminací. Ustanovení § 133a o.s.ř. upravuje 

přenos důkazního břemene. Důkazní břemeno je tedy sdílené, nedochází k jeho obrácení. 

Nestačí, aby osoba, která se domnívá, že byla diskriminována, diskriminaci pouze tvrdila, ale 

musí toto tvrzení do jisté míry í dokázat. Žalobce - potenciální oběť diskriminace, musí 

především prokázat, že se s ní zacházelo méně  příznivě než s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci na základě diskriminačního důvodu, tj. i důkazní prostředky předložené žalobcem musí 

nasvědčovat skutečnosti, že k rozdílnému zacházení došlo z jednoho ze zakázaných důvodu. 

Ohledně tvrzeného diskriminačního důvodu však žalobce povinnost důkazní nemá. Pokud 

žalobce toto břemeno tvrzení i břemeno důkazní unese, důkazní břemeno přechází na 

žalovaného.  Žalovaný pak musí tvrdit a dokázat, že k diskriminaci nedošlo, a že jednání, 

které vedlo k tvrzené diskriminaci, mělo legitimní odůvodnění a cíl a dosahování tohoto cíle 

se dělo přiměřenými prostředky (test legitimity a proporcionality). Pokud žalovaný důkazní 

břemeno unesl, nemohl by soud konstatovat diskriminaci. Rozsah věcí, v nichž přechází 

důkazní břemeno na žalovaného, se však v celé šíři nepřekrývá s úpravou obsaženou v 

antidiskriminačním zákoně ( vymezení v ustanovení § 1, odst.  1). 297 

V souvislosti s obsahem antidiskriminačního zákona stojí za povšimnutí ustanovení § 10, 

odst.1 "Dojde-li k porušení práv a povinností vyplývajících z práva na rovné zacházení nebo k 

diskriminaci, má ten, kdo byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu zejména domáhat, aby 
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  Srovnej Stanovisko  veřejného obhájce práv k některým aspektům antidiskriminačního zákona, rok 2010. 
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bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminančního zásahu a aby 

mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění. (2) Pokud by se nejevilo postačujícím zjednání 

nápravy podle odstavce 1, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře 

snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti, má též právo na 

náhradu nemajetkové újmy v penězích (3). Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s 

přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo". 

 10.4. Antidiskriminační působnost Veřejného ochránce práv 

Ombudsman ve své činnosti řeší především vztahy spadající do oblasti práva na zaměstnání a 

přístup k zaměstnání. Poukazuje na skutečnost, že v oblasti přístupu k zaměstnání obsahuje 

zákaz diskriminace  historicky starší zákon o zaměstnanosti (ustanovení § 4) a obsahuje proto 

vlastní definici přímé a nepřímé diskriminace, jakož i výčet diskriminačních důvodů. Poté, co 

vstoupil v platnost antidiskriminační zákon, vznikly duplicity, které v přístupu k zaměstnání 

podstatným způsobem ztěžují interpretaci diskriminace.  V praxi je složité určit , který zákon 

představuje lex specialis. 

Z poslední zprávy Ombudsmana vyplývá, že v pracovněprávní inzerci je sledován výskyt 

neoprávněných požadavků ze strany zaměstnavatelů, které je možno označit za diskriminační, 

a to ve vazbě na ustanovení § 2 odst. 3 ADZ, který obsahuje katalog zakázaných 

diskriminačních důvodů. Velmi důkladně rozebral oblasti vymezené v ustanovení § 1 odst.1 

ADZ, konkrétně nerovné zacházení z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 

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

názoru. Výzkum ukázal, že nejčastějším diskriminačním důvodem analyzované pracovní 

inzerce, je věk a pohlaví.298 

Statistiky ukazují, že Ombudsman  v ČR v roce 2012 řešil v rámci své antidiskriminační 

působnosti 96 případů, v nichž byla namítána diskriminace žen i mužů v oblasti práce a 

zaměstnání - - důvodu pohlaví a rodičovství299.  Ve srovnání s předchozími lety, vzrostl počet 

stížností žen odcházejících na mateřskou dovolenou či vracející se zpět. Stížnosti popisují 
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 http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnna-
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situace, že ženy poté, co využijí svého zákonné práva vrátit se do zaměstnání, je s nimi v 

krátkém čase ukončen pracovní  poměr.  

 10.5. Přínos ombudsmana ve věci finančního odškodnění oběti diskriminace 

Přínos Ombudsmana je třeba zmínit v  úspěšně dořešené stížnosti z posledních let,, kdy se na 

ochránce obrátil šedesátiletý muž, kterého zaměstnavatel odmítl přijmout na pozici řidiče s 

odůvodnění, že se jedná o fyzicky náročnou práci a nevhodnou pro starší osoby. Ochránce 

doporučil stěžovateli vymáhat požadovanou omluvu a finanční odškodnění soudní cestou. V 

rámci předžalobní výzvy advokát stěžovatele žádal na společnosti, která se diskriminace 

dopustila, náhradu nemajetkové újmy ve výši 80 000 Kč. Protože v ČR neexistuje doposud 

ustálená soudní praxe vztahující se k případu tohoto druhu, advokát při zvažování 

přiměřenosti částky  našel inspiraci v německé právní úpravě, která stanoví maximální hranici 

pro náhradu ve výši trojnásobku průměrné odměny odpovídající pracovnímu místu, na které 

nebyl uchazeč přijat v návaznosti na diskriminační jednání zaměstnavatele. Německo využilo 

možnost dané evropskou směrnicí a stanovilo maximální hranici náhrady za nepřijetí do 

zaměstnání, což je jediný případ,  v němž může členský stát takovouto hranici stanovit. V 

české právní úpravě taková hranice či limit odškodnění právně zakotvena není. V budoucnu je 

možno se o tento "první případ odškodnění za diskriminaci v přístupu k zaměstnání z důvodu 

věku" opřít.300 

11. Shrnutí zkušeností vnitrostátní implementace zákazu diskriminace   

Právní řád České republiky v oblasti zákazu diskriminace na základě pohlaví odpovídá 

evropským standardům a tudíž nástrojů, kterých je možné pro ochranu před diskriminací 

použít, je celá řada. Jedná se o nástroje různé právní síly, kdy stěžovatel či osoba poškozená 

má možnost využít cestu soudního na základě antidiskriminačního zákona či občanského 

zákoníku nebo má možnost obrátit se na Veřejného ochránce práv. V případě namítavé 

diskriminace ze zákonem stanovených diskriminačních důvodů, pokud žalobce uvede před 

soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé či nepřímé 
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  Zástupce veřejného ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček, kterého ombudsman pověřil dohledem nad 
rovným zacházením a ochranou před diskriminací, k tomu dodává: "Náhrada nemajetkové újmy v penězích je 
druhem sankce a jako taková musí být efektivní, přiměřená a odrazující. Při úvahách o přiměřené výši 
odškodnění je tedy nutné vycházet i z toho, že kromě zhojení újmy způsobené konkrétní osobě, by výše částky 
měla mít i dostatečně odrazující účinek do budoucna". Tisková zpráva Veřejného ochránce práv, ze dne 3. 
června 2013 
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diskriminaci, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení 

(institut tzv. "sdíleného důkazního břemene")301. 

V praxi je často problémem vlastní podání žaloby ve věci diskriminace z důvodu pohlaví, 

mimo jiné i z důvodu finančních nákladů na vedení soudního řízení a obtížnost  prokázat 

diskriminaci z důvodu pohlaví, a proto ženy dávají přednost  mimosoudnímu vyrovnání. 

Výborem pro odstranění diskriminace žen  bylo doporučeno zajistit přístup k případnému 

soudnímu sporu cestou bezplatné právní pomoci. 

Za poslední desetiletí došlo k významným událostem ve vztahu k mezinárodní a evropské 

dimenzi prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Zde je třeba zmínit 4. a 5. periodickou 

zprávu o plnění Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen Výboru pro odstranění 

diskriminace žen a její projednání za účasti české delegace v říjnu 2010.V závěrečných 

doporučeních se Výbor  zaměřil na otázky "viditelnosti"  Úmluvy, ochranu práv soudy, 

dočasná zvláštní opatření, stereotypy, násilí na ženách, účast žen na politickém a veřejném 

životě, zaměstnání, zdravotnictví či sociální vyloučení některých skupin žen. Od roku 2010 

probíhaly intenzivní práce na finalizaci Národního akčního plánu prevence domácího násilí 

(NAP DN) na léta 2010 - 2014, který byl vládou dne 13. dubna 2011 schválen. K tomu lze 

zmínit i legislativní posun v podobě novely občanského zákoníku, který zavedl  možnost 

"vykázání násilníka z bytu", k efektivní realizaci by opatření v NAP DN měla vést ke snížení 

počtu útoků a obětí domácího násilí v české společnosti302 a měly by přispět k eliminaci 

škodlivých důsledků s domácím násilím spojených.303 

V neposlední řadě je třeba umožnit ženám podmínky a adekvátní opatření  v soukromé i 

veřejné sféře, aby péče o děti, domácnost i rodičovství, byly chápány jako společná 

odpovědnost nejen obou rodičů, ale i společnosti. Většinou jsou to totiž ženy, kdo musí kvůli 

dětem přerušit svoji "kariéru"  a pak dohánět "kariérní zpoždění". Složitost řady právních 

problémů týkající se  především žen-matek se závislými dětmi patří k těm nejsložitějším  

problémům v postavení žen a vytváření tzv. ochranných ustanovení, jež respektují objektivní 

biologická i event. společenská specifika ženské populace. V České republice boj o rovnější 
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  Ustanovení § 133a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řad, ve znění pozdějších předpisů. 
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 Dle statistik Domácí násilí.cz ke dni 17.8.2014 a dle Přehledu od 1.1.2007 do 31.7.2014 řešila policie celkem 
8.413 případů domácího násilí v celé republice , z toho nejvíce v Ústeckém, kraji (997). 
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  Podle výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd ČR a Filosofické fakulty University Karlovy z roku 2003 zažilo 

během svého života 38% žen v České republice některou z forem násilí ze strany svého partnera. 
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postavení žen stále naráží na nedostatečné porozumění  principů liberalismu. Nelze 

opomenout důležitý fakt, že podíl vysokoškolsky vzdělaných žen je většinový, a právě ženy, 

které úspěšně vystudují, pak chtějí  mít rodinu i úspěšnou kariéru, mají prostě situaci těžší než 

muži. V období rychlých změn v politickém a hospodářském životě našeho státu, jehož 

základním článkem v oblasti soukromé je rodina, mění se v určitých směrech postavení ženy i 

její představy a úsilí o životní uplatnění. 

 

 

 

 

Část V. 

Závěr 

 

Rovnost mužů a žen nalezla pozitivní právní vyjádření v Mezinárodní úmluvě o odstranění 

všech forem diskriminace žen (CEDAW). Od přijetí uplynulo již několik desetiletí, kdy 

koncepce  rovnosti zaznamenaly určitý vývoj, od vlastního výkladu klíčových ustanovení, 

který doposud provází interpretační potíže, přes účinnou metodu monitorování a realizace 

závazků, až po vlastní prosazení se v praxi .  

Nelze popřít snahu prosadit ideu, že ženy jsou stejné lidské bytosti jako muži a mají proto 

nárok na rovné postavení před zákonem.  Ovšem,  jak uvádí Výbor : "Sám čistě formální 

právní přístup je nedostatečný pro dosažení faktické rovnosti s muži".304 

Vývoj na cestě k dosažení rovnosti neprobíhal a dosud neprobíhá rovnoměrně ve všech 

zemích. Formální rovnost sice nalezla ukotvení v řadě ústavních systémů, avšak pro ženy 

diskriminující rozdělení moci a výhod ve společnosti zůstalo, až na výjimky, beze změn. 

Předmětem kritiky, zejména v gendrových studiích se stala skutečnost, že formální rovnost 

sice dává ženám formální právo vstoupit do světa tradičně vyhrazeného mužům, avšak 

využívat ho mohou pouze ženy ochotné se přizpůsobit a přijmout tradičně nastavené hodnoty 
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a požadavky na trhu práce. V mnoha rozvojových zemích je postavení žen odvozováno od 

místních "kulturních " tradic, mnohdy náboženství, zvykového práva a  předsudků ( k těmto 

patří ženská obřízka, dětské sňatky, dědění vdov a další projevy místních tradic). V zásadě 

zde  přetrvává krajně nerovné postavení doprovázející násilím na ženách. Vládnoucí struktury 

nevěnují dostatečnou pozornost těmto otázkám a praxe spojená s implementací je bez 

"kulturních změn" nemožná. Naproti tomu ženy ve vyspělých zemích, které využívají 

možnost vstoupit, působit a "soutěžit" s muži ve veřejném sektoru, činí tak s vědomím, že 

otázku dětí a péče o ně ponechají ve sféře soukromé. Je třeba zdůraznit, že ženy stále nesou 

primární odpovědnost za péči o děti, kdy práce vykonávaná v domácností či v hospodářství je 

nadále podceňována a podhodnocená.   

Řada zemí doposud  bojuje o uznání formální rovnosti a stupeň vývoje výkladu instrumentů 

by měl reagovat na kritéria. I v tomto směru je zachyceno celé spektrum dokumentů, které ve 

výkladu nutně nemusí mít shodnou prioritu v jednotlivých zemích. 

Konfliktnost přístupů a interpretační obtíže v praxi pramení z napětí mezi koncepcí formální 

rovnosti, která považuje pozitivní opatření ve prospěch žen za dočasná a vyjímečná a to na 

rozdíl od novějšího a především pružnějšího přístupu vycházejícího z nezbytnosti 

strukturálních změn ve prospěch žen. Budoucnost ženské otázky je třeba vidět v 

restrukturalizaci společnosti, která bude brát gendrový aspekt  vážně.  Je nezbytné přerozdělit 

moc a zdroje, jakožto i pojmenovat a změnit všechny struktury včetně institucionálních, které 

zvěcňují diskriminaci žen. Transformace též vyžaduje odstranění dichotomie veřejně a 

soukromé sféry a rekonstrukci veřejného sektoru tak, aby péče o dítě a rodičovství byly 

chápány jako společná odpovědnost nejen obou rodičů , ale i společnosti. Je třeba si uvědomit 

specifika mužů a žen v generační posloupnosti a v podílu na formování nových generací.  

Cílem " transformační  rovnosti " jako nejnovější generace rovnosti, je umožnit ženám v plné 

míře uplatnit své schopnosti a dosáhnout plné participace ve společnosti305.  

Účelem práce je prozkoumat a analyzovat smluvní instrumenty a přispět k historicko-

logickému výkladu zkoumání problematiky rovnosti mužů a žen s důrazem na analýzu 

nejdůležitějších problémů spojených s implementací mezinárodních standardů.  Právo 

rovnosti čelí novým a stále složitějším výzvám, čemuž se přizpůsobuje jeho pojmový aparát. 

Pokrok je zřetelný, ale nerovnoměrný. 
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Celá dosavadní koncepce je postavena na přizpůsobování se žen mužům. Cílem však nemůže 

být přizpůsobování pouze jednostranné, ale pružný přístup obou pohlaví  ve všech sférách a 

současně. 
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