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ABSTRAKT 

Diplomová práce „Veřejný ochránce práv jako orgán pro prosazování rovnosti žen 

a mužů“ se zabývá působností veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení a 

zákazu diskriminace (tzv. Equality Body). V celé práci je akcentována především rovnost 

mezi muži a ženami. Pro zkoumání byl zvolen analytický právní rozbor. Nejprve je uveden 

teoretický rozbor základních pojmů a konceptů souvisejících s rovným zacházením a 

zákazem diskriminace. Teoreticky je vymezena též instituce a činnost veřejného ochránce 

práv. Poté následuje analytický právní rozbor trojího druhu. Zprvu je provedena 

procedurální analýza antidiskriminačních norem (způsob jejich přijímání, minulá, současná 

i navrhovaná úprava). Následuje institucionální analýza českého Equality Body a jeho 

působení v oblasti rovných práv. Analytické zkoumání uzavírá hmotněprávní analýza 

vybraných případů řešených veřejným ochráncem práv. Při analytickém zkoumání byly 

použity převážně metody feministické právní analýzy. Celkovým rozborem byla 

prozkoumána dosti široká oblast vytýčeného tématu, což umožňuje učinit množství závěrů 

a celkový přehled o činnosti Equality Body v České republice. Na základě zjištěných údajů 

jsou navrženy možné změny jak teoreticky v právní úpravě, tak v praktickém směřování 

činnosti veřejného ochránce práv. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA 

Veřejný ochránce práv, Ombudsman, Orgán pro prosazování rovnosti, Equality Body, 

Pohlaví, Gender, Rovnost, Diskriminace, Antidiskriminační zákon. 
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ABSTRAKT  

Diploma thesis “The Public Defender of Rights as a Gender Equality Body” explores the 

jurisdiction of the ombudsman in the area of equal treatment and prohibition of 

discrimination (so-called Equality Body). The main focus of the work is the equality of 

men and women. The methodology used is theoretical-analytical legal analysis. The work 

starts with a theoretical analysis of basic terms and concepts relating to equal treatment and 

prohibition of discrimination. The institution and activities of the ombudsman are also 

defined in theory. This is followed by a legal analysis of three types. The first one is a 

procedural analysis of anti-discrimination laws (method of their enactment, past, present 

and proposed laws). This is followed by an institutional analysis of the Czech Equality 

Body and the impact of the ombudsman in the area of equal rights. The analytical research 

is concluded with a substantive legal analysis of selected cases decided by the ombudsman. 

Methods of feminist legal analysis have been predominantly used for the purposes of the 

analytical research. A wide area of the subject matter has been explored by use of this 

examination, which has produced a number of conclusions as well as a complete overview 

of the activities of the Equality Body in the Czech Republic. Possible changes, both of 

theoretical nature within legal regulation, as well as in the practical orientation of the 

activities of the ombudsman, have been proposed on the basis of the ascertained data. 

 

KEYWORDS 

Public Defender of Rights, Ombudsman, Equality Body, Sex, Gender, Equality, 

Discrimination, Antidiscrimination Law. 



5 

 

ÚVOD 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace je stále ožehavým tématem. Naše společnost 

již alespoň částečně směřuje k uvědomění si negativních důsledků nerovného zacházení, 

což může být přičítáno dostupnosti informací a možnosti vedení širších debat oproti 

dřívějšímu období a zejména minulému režimu. Ideálního stavu odstranění hlubokých 

zakořeněných představ jsme ale zatím nedosáhli a každá diskuse, která je na toto téma 

vedena, tak může vyvolat zahájení pozitivních změn. Vedle společenské diskuse je možné 

pozorovat vnější tlak ze strany Evropské unie na potírání diskriminace, který se zdá být 

skutečnou příčinou většiny současných změn v oblasti rovného zacházení v našem právním 

řádu. Ačkoli může právo EU působit jako vrchnostenské nařízení určitých norem bez 

celospolečenského konsensu, nelze mu upřít rychlejší prosazení opatření, o kterých 

bychom jinak vedli nanejvýš debaty a k přijetí by došlo možná až za několik desítek let. 

V důsledku nutnosti implementace předpisů práva EU byl přijat rovněž 

antidiskriminační zákon.1 Tato práce reflektuje institucionální změnu v právní úpravě 

rovného zacházení a zákazu diskriminace, k níž došlo právě antidiskriminačním zákonem. 

Až do roku 2009 v českém právním řádu totiž neexistovala jednotná právní úprava 

povinnosti zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací, taktéž institucionální 

zabezpečení v této oblasti bylo nedostatečné. To způsobovalo, že obětem diskriminace byl 

přiznán rozdílný rozsah nároků (pokud vůbec nějaké), navíc ne vždy se jich mohly 

efektivně domáhat. Právní úprava tak byla v rozporu s právem EU. Přijetím 

antidiskriminačního zákona, jehož součástí byla i novelizace zákona o Veřejném ochránci 

práv2, mělo dojít k sjednocení antidiskriminační úpravy, k lepšímu institucionálnímu 

zajištění tím, že byl určitý subjekt pověřen podporou rovného zacházení a v důsledku toho 

i k výraznému zlepšení postavení obětí diskriminace. Za tento subjekt byl zvolen právě 

veřejný ochránce práv. Tato práce analyzuje vhodnost a skutečný důsledek této úpravy 

s akcentací ochrany rovnosti a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví a genderu. 

                                                 
1 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon) (dále jen „antidiskrimina ční zákon“). 
2 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o Veřejném ochránci práv“). 
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Instituce3 veřejného ochránce práv4 totiž existuje v České republice již čtrnáct let, 

zřízená byla ovšem za zcela jiným účelem jako subjekt nezávislý na moci výkonné pouze 

za účelem vnější kontroly veřejné správy bez možnosti ingerence v soukromoprávních 

vztazích.5 Novela provedená antidiskriminačním zákonem rozšířila působnost veřejného 

ochránce práv též na věci práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací (včetně 

diskriminace z důvodu pohlaví a genderu), a to významně i v soukromoprávní sféře, neboť 

právě v ní dochází k diskriminaci nejčastěji. Veřejný ochránce práv se tímto stal tzv. 

Equality Body6 a jedním z článků institucionálního zabezpečení rovného postavení žen 

a mužů v České republice. Stížnosti na diskriminační jednání, a to včetně diskriminace 

z důvodu pohlaví a genderu, jsou již více než čtyři roky oblastí působnosti, kde má veřejný 

ochránce práv pravomoc vstupovat též do soukromoprávních vztahů či sporů. 

Přitom se ve společnosti vedly plamenné diskuse, zda je vhodné svěřovat tuto 

agendu právě veřejnému ochránci práv, a to spolu s debatami nad tím, zda je vůbec nutné 

přijímat antidiskriminační zákon. Obojí sice bylo prosazeno, na druhou stranu se objevily 

a nadále objevují výtky nejen ze strany odborné veřejnosti na nedostatečnou úpravu, pouze 

minimální standard ochrany obětí a nedostatek pravomoci veřejného ochránce práv ke 

                                                 
3 Ačkoli jsou pojmy institut a instituce často používána jako synonyma a  v některých ohledech jsou si 
významově dosti blízké, přesto má každý z nich odlišnou historii i  význam. Pojem instituce je v této práci 
používán ve smyslu orgánu či úřadu (instituce veřejného ochránce práv – jako úřad či kancelář), naproti tomu 
pojem institut (jako právní insitut) je používán ve smyslu souhrnu právních norem upravujících jeden druh 
společenského vztahu (obecně např. institut vlastnictví, občanství, dědického práva, volebního práva atd.). 
Institutem veřejného ochránce práv je tak v této práci myšlena obecně záruka zákonnosti a ochrana lidských 
práv ve veřejné správě. Viz. Dušan Hendrych, a kolektiv, Právnický slovník, 3.vydání, Praha: C.H. Beck, 
2009. 
4 Přestože se pro instituci veřejného ochránce práv často používá též pojem „ombudsman“, nejedná se 
o legislativní označení v rámci České republiky a  proto je v této práci použit zákonný pojem „veřejný 
ochránce práv“ pro označení instituce zřízené zákonem o Veřejném ochránci práv. Pokud je použit termín 
„ombudsman“, je tím myšlena obecná charakteristika institutu (nikoli ovšem česká instituce) či odkaz na 
zahraniční úpravu, která toto označení používá. Použity jsou též oficiální zákonné pojmy jednotlivých zemí. 
Vzhledem k tomu, že zákonodárce použil pro označení instituce mužský rod („ochránce“) a též z důvodu, že 
současný i předchozí představitel byl muž, je zachováno v práci toto označení v mužském rodě. Je ovšem 
bráno v úvahu, že používání generického maskulina ženy zneviditelňuje a může evokovat představu, že 
veřejným ochráncem práv může být pouze muž, nikoli žena. Pro účely této práce jsou právní předpisy 
citovány doslovně, tedy s označením substantiv v generickém maskulinu (byť s vědomím, že se nejedná o 
genderově sensitivní vyjadřování); v ostatních případech je ale v práci používán genderově korektní jazyk 
a rozlišovány mužské a ženské tvary. 
5 Ondruš, R. Správní řád: nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Praha: Linde, 2005. (Kapitoly ze 
správního práva XI. - Záruky zákonnosti a kontrola veřejné správy). 
6 Pojem Equality Body pochází z antidiskriminačních směrnic, které zavádějí povinnost států ustanovít 
„Bodies for the promotion of equal treatment“, zkráceně „Equality Body“. Do češtiny je tento pojem 
překládán různě, např. jako „Subjekt pro podpotu rovného zacházení“, „ Orgán pomáhající obětem 
diskriminace“, „ Orgán dohlížející nad dodržováním rovnosti“, „ Národní těleso proti diskriminaci“, 
„Antidiskriminační místo“ apod. Vzhledem k tomu, že české právní předpisy oficiální pojem nepoužívají, 
často se používá i nepřeložený pojem Equality Body, se kterým bude pracováno i pro účely této práce. 
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sjednání nápravy. Poukazuje se i na nepříliš velké nadšení samotných představitelů 

veřejného ochránce práv působit jako Equality Body. 

Za víc než čtyři roky působnosti českého Equality Body nastal vhodný okamžik pro 

bilancování jeho činnosti. Tato práce si klade za cíl zhodnocení působnosti veřejného 

ochránce práv v oblasti prosazování rovnosti. Vzhledem k tomu, že práce vznikla na 

katedře genderových studií, sleduje především rovnost mezi muži a ženami (Gender 

Equality Body). Při zkoumání je hledána odpověď na to, zda je úprava Equality Body 

v České republice dostatečná a instituce plní svůj účel, a to především v oblasti genderové 

rovnosti. Obecně se ví, že pravomoci k této činnosti nebyly veřejnému ochránci práv 

svěřeny rozsáhlé. Jakým způsobem je tedy veřejný ochránce práv využívá? Jak pojem 

Equality Body sám definuje a vymezuje náplň své činnosti? A bylo vhodné svěřit tuto 

agendu právě veřejnému ochránci práv? Jakým způsobem prakticky prosazuje a aplikuje 

rovnost mezi pohlavím? 

Celá práce je pojata jako právní rozbor veřejného ochránce práv v roli Equality 

Body se zaměřením na genderovou rovnost. Z hlediska koncepčního uspořádání je práce 

rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoreticky popisná. Jsou v ní nejprve vysvětleny 

podstatné pojmy a definice, s nimiž se v textu pracuje. Prostor je věnován teoretickým 

pojetím rovnosti a zákazu diskriminace, diskriminačním důvodům s akcentací na 

diskriminaci z důvodu pohlaví a vysvětlení pojmu gender. Následuje teoretický úvod do 

antidiskriminačního práva, instituce ombudsmana a Equality body včetně teoretického 

popisu jeho činnosti. 

V druhé empirické části práce jsou teoretické otázky a úvahy zkoumány trojím 

způsobem. Nejdřív v rámci procedurální analýzy právních norem je zkoumána procedura 

přijímání antidiskriminačního zákona v České republice. Zjišťována jsou pozitiva a 

negativa platné právní úpravy a de lege ferenda jsou navrženy změny. 

Na to nutně navazuje institucionální analýza Equality Body. Po teoretickém 

výkladu v první části práce přichází na řadu rozbor zákonné úpravy instituce veřejného 

ochránce práv v České republice a především jeho funkce Equality Body. Ten by nám měl 

dát představu o tom, do jaké míry bylo či nebylo vhodné svěřit agendu rovného zacházení 

českému veřejnému ochránci práv. 
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Následuje hmotněprávní analýza aplikace právních norem. V této poslední 

analytické části jsou předchozí zjištěné závěry ověřovány na konkrétních výsledcích 

činnosti veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení. Analyzovány jsou vybrané 

podněty na diskriminaci z důvodu pohlaví, jež byly předmětem šetření u veřejného 

ochránce práv. Analyzovány jsou též výsledky publikační činnosti veřejného ochránce 

práv – stanoviska, doporučení, zprávy. Hmotněprávní analýza výstupů veřejného ochránce 

práv je vhodným způsobem, jak aplikovat teoretické závěry a celkově jeho činnost 

posoudit a zhodnotit. Tento druh zkoumání nám pomůže zjistit, jakým způsobem si veřejný 

ochránce práv svá oprávnění vykládá a jak svých pravomocí využívá. K dosažení cíle ve 

výzkumném záměru poslouží následující dílčí podotázky: Jak přistupuje veřejný ochránce 

práv k řešení jednotlivých podnětů? Co je obsahem náplně metodické pomoci, kterou má 

obětem poskytovat? Protože nemůže sám sjednat nápravu, poskytuje v rámci svých 

oprávnění alespoň dostatečnou individuální metodickou pomoc obětem, aby se domohly 

svých nároků? Je tato okleštěná pravomoc alespoň v praxi naplňována dostatečně? Nakolik 

přitom všem pracuje s konceptem genderu (nejenom při řešení podnětů, ale celkově ve své 

činnosti a výstupech) a jak je zajištěna ochrana v oblasti genderové rovnosti? 

To vše je podstatné pro kritické zhodnocení otázky, zda byla působnost v oblasti 

rovného zacházení svěřena vhodně veřejnému ochránci práv. Pokud ano, jakým způsobem 

se tohoto úkolu zhostil? Nebo snad zda bylo (a stále je) lepší zřídit zcela novou instituci? 

Na tyto otázky bychom v závěru práce měli získat odpověď. 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 VYMEZENÍ TEORETICKÝCH POJM Ů A KONCEPTŮ 

Zaměřením této práce je oblast ochrany lidských práv včetně záruk rovnosti 

a zákazu diskriminace svěřená veřejnému ochránci práv. Již víme, že veřejný ochránce 

práv v současnosti působí též jako Equality Body, kdy má na starosti prosazování rovnosti 

a  ochranu před diskriminací. Na počátku bádání je tak potřeba teoreticky vysvětlit, co 

vůbec pojmy rovnost, rovné zacházení, rovnoprávnost a vedle toho diskriminace, porušení 

rovnosti a porušení rovnoprávnosti znamenají, resp. v jakém smyslu budou používány pro 

účely této práce. Dále bude pracováno též s pojmy gender a pohlaví. Předtím, než bude 

proveden analytický právní rozbor antidiskriminačního práva a Equality Body, je tak 

potřeba si tyto teoretické pojmy vymezit. 

1.1.1 Rovnost 

Pojmy jako „rovnost“, „ právo na rovnost“, „ rovnost v právech“, „ rovnoprávnost“, 

„ rovnostářství“, „ rovné zacházení“ či „ rovnost příležitostí“ se používají často a v různých 

souvislostech. Přesto ne každý ví, co si pod nimi představit. Ačkoli se mohou zdát 

významově stejné a někdy se zjednodušeně chápou jako synonyma, jsou mezi nimi určité 

odlišnosti, neboť každý z nich vznikl v jiném historickém období, kontextu a za jiných 

okolností. Jednotné teoretické definice těchto pojmů přitom nenalezneme, protože se jedná 

o pojmy koncepční a kontextuální.7 Přesto si je pojďme pro účely této práce blíže vymezit. 

Začněme s nejobecnějším, nejširším a zřejmě i nejstarším pojmem rovnosti. 

Rovnost byla původně chápána jako filozofický postulát8, následně byla přijímána jako 

                                                 
7 M. Bobek shodně uvádí, že definice těchto pojmů neexistují a můžeme se maximálně pokusit o diskusi na 
téma rovnosti a  dalších kategorií a  vazeb. In Bobek, M. Rovnost jako právní problém. In Bobek, M., 
Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 3. 
8 S. Fredman konstatuje, že rovnost jako filozofický postulát je znám již z antického Řecka. Aristotelova 
soustava dichotomií pracuje s dvojicí pojmů (např. rozum a cit, dobro a zlo, rovnost a odlišnost), kde druhý 
prvek dvojice je vždy horší než ten první. Odlišnost je tak v tomto pojetí charakterizována jako záporná 
polarita rovnosti, a tím ospravedlňuje negativní zacházení s odlišnými. Postupně se ale došlo k názoru, že by 
se mělo vycházet z opačného pojetí, kdy odlišnost je pozitivním atributem a rovnost by neměla odlišnosti 
potlačovat, ale měla by se jim přizpůsobovat. Vedle toho rovnost jako společenský ideál (právo na rovnost - 
tedy že před zákonem jsou si všichni rovni, jak jej chápeme dnes) je relativně moderní myšlenka. Římské 
právo z antické filozofie převádí rovnost v právní zásadu, jež se ale začala stávat principem společnosti až 
s nástupem kapitalismu a  uvolněním feudálních vazeb na konci 17. století. Předchozí společnosti byly 
naopak nerovné, princip rovnosti se na otroky nevztahoval. Nicméně Aristetolova myšlenka, že se stejnými 
se má zacházet stejně a s odlišnými odlišně, je jako pojetí formální rovnosti v západním myšlení používána 
dodnes, především v procesním právu a rozhodování v soudnictví. In Fredman, S. Antidiskriminační právo. 
Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 3 a n . 
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jeden z principů světových náboženství, až se postupem vývoje stala celospolečenským 

principem, který byl nakonec jako právo zaručen v ústavních dokumentech.9 Uznáním 

rovnosti za jedno ze základních lidských práv bylo dosáhnuto v současnosti nejvyššího 

stupně vývoje právního chápání tohoto principu. Taktéž v našem právním řádu je 

v současnosti rovnost ústavním principem10, právo na rovnost je zaručeno jako jedno ze 

základních lidských práv. 

Právo na rovnost se ovšem odlišuje od ostatních základních práv. Uvádí se, že 

rovnost „je typicky výkladovou hodnotou, která předtím, než je vážena a balancována proti 

jiným hodnotám, musí nejdřív být vyložena a nabýt tvaru.“ 11 Vnímání principu rovnosti 

totiž bývá v jednotlivých případech spojeno s jinými hodnotami či lidskými právy. 

Rovnost je tedy kategorií relativní, je vždy nutně rovností v něčem, poměřována pokaždé 

ve vztahu k nějakému dobru či břemenu v rámci společnosti.12 Rovnost sama o sobě není 

vymezitelná (na rozdíl od jiných práv), ale nabývá významu až ve vztahu k jiným 

hodnotám.13 Rovnost navíc ani nemá stálý význam, ale v závislosti na proměnách 

společenských norem v čase a prostoru se mění i obsah pojmu rovnosti.14 Teoreticky tedy 

můžeme rovnost vymezit jako stav, kdy se na odlišné jedince pohlíží jako na sobě rovné 

bytosti vzhledem k jejich přirozeným lidským právům jako společenské bytosti.15 Rovnost 

ale zároveň neznamená rovnostářství (egalitarismus), neboť respektování rovnosti nepopírá 

přirozenou rozdílnost lidských individuí. Rovnost se stala společenským ideálem, který ale 

není neomezený, neboť by se mohl dostat do konfliktu s  jinými společenskými hodnotami, 

jako jsou svoboda a  ekonomické zájmy. 

                                                 
9 Rovnost tedy není a  priori pojmem právním a  jeho výklad, stejně jako právní zakotvení závisí na 
historickém, místním a  kulturním kontextu. Např. ještě v  období I . Československé republiky byl ústavní 
požadavek rovnosti považován jen za pouhé programové prohlášení, které nebránilo eventuální diskriminaci 
prováděné zákonodárcem, a  měl význam jen pro praxi soudů a  orgánů moci výkonné. Bobek, M. Rovnost 
jako právní problém. In Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost a  diskriminace, studijní příručka. 
Praha: C. H. Beck, 2007, s. 5. 
10 Např. čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a  svobod, ve znění 
pozdějších předpisů. 
11 Bobek, M. Rovnost jako právní problém. In Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost 
a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 6. 
12 Tamtéž, s. 3 –9 . Ke stejnému závěru došla i  judikatura Ústavního soudu ČR srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 
15/02, kde soud dospěl k názoru, že „Rovnost je kategorie relativní, jež vyžaduje odstranění neodůvodněných 
rozdílů. Zásadě rovnosti v  právech podle článku 1  Listiny základních práv a  svobod je proto třeba rozumět 
tak, že právní rozlišování v  přístupu k  určitým právům nesmí být projevem libovůle, neplyne z  ní však závěr, 
že by každému muselo být přiznáno jakékoli právo.“ 
13 Hovoříme např. o  rovnosti v  přístupu ke vzdělání, rovnost ve volebním právu, rovnosti ve vztahu 
k distribuci sociálních dávek nebo daňovému zatížení. Tamtéž, s. 7  násl. 
14 Můžeme vzpomenout např. na pojetí rovnosti z období Velké francouzské revoluce, kdy obecná Deklarace 
práv člověka a občana byla ve skutečnosti pouze mužskou a rovnost se v tomto pojetí na ženy nevztahovala. 
15 Tomeš, I., Koldinská, K. Rovnost mužů a  žen v  oblasti důchodového a  nemocenského pojištění, Praha: 
NCSS, 2007, str. 9. 
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Rovnost je tedy dnes v této podobě uznána jako základní lidské právo („právo na 

rovnost“), které je zaručeno v ústavních zákonech i v mezinárodních úmluvách, a následně 

dochází k jeho specifikaci jednotlivými zákony v konkrétních oblastech.16 Tato rovnost 

není chráněna sama o sobě, ale vzhledem k její relativní povaze vždy jen v souvislosti 

s porušením jiného základního práva nebo svobody.17 Obecný princip rovnosti je tedy 

nejširší kategorií (právo na rovnost je přiznáno všem bez rozdílu) a zahrnuje v sobě pojmy 

„právo na rovné zacházení“ a „rovnoprávnost“18 (které jsou již jeho konkretizací) a dotýká 

se tak i širší oblasti než samotné antidiskriminační právo. 

1.1.2 Rovnost v materiálním a formálním smyslu 

Pojem rovnosti se dále rozlišuje19 na rovnost ve formálním smyslu a rovnost 

v materiálním smyslu. V rámci materiální rovnosti pak rozlišujeme mezi rovností 

příležitostí a rovností ve výsledcích.20 

S. Fredman uvádí, že formální rovnost (neboli rovnost zacházení) vychází ze 

zásady, že spravedlnost spočívá v konzistentnosti21, a proto by se stejnými mělo být 

nakládáno stejně. Problémem konzistentnosti v zacházení je, že nebere v potaz stávající 

rozložení bohatství a moci, pozadí jednotlivců, sociální původ či dynamiku vývoje 

(rovnost neznamená stejnost; pokud tedy budeme se dvěma jedinci zacházet stejně, nemusí 

to vést ke stejným výsledkům).22 Formální rovnost se zajímá pouze o rovnost de iure, 

                                                 
16 Jedná se o  princip, který prostupuje celým právním řádem a  není omezen jen na oblast lidských či 
ústavních práv. Jedná se o  klíčový pojem, který se objevuje kupříkladu i v  oblastech práva obchodního, 
správního či trestního. 
17 S těmito názory se můžeme opakovaně setkat v mezinárodním i domácím právu, srov. např. nález 
č. 74/1995 Sb. ÚS, sv. 4 (Pl. ÚS 5/95) aj. 
18 Tyto pojmy již představují formy konkretizování principu rovnosti. 
19 Nejedná se o jediné možné dělení, existují ještě další kategorie a způsoby členění, nicméně toto je 
nejrozšířenější pohled na kategorii rovnosti. 
20 Některé autorky a autoři považují rovnost příležitostí a rovnost výsledků za samostatné kategorie a nikoli 
za podskupiny či variace materiální rovnosti. 
21 Nazývá ji proto též rovnost jako konzistentnost/jednotnost. 
22 Jedná se právě o pojetí vycházející z Aristetolova pravidla „Se stejným stejně, s odlišným odlišně“. 
Formální rovnost nebere v potaz žádné další okolnosti, které mohou mít vliv na postavení jednotlivce. 
K zavedení takové rovnosti zřejmě stačí odstranit právní normy, které vylučují ze společenského blaha určité 
jednotlivce s určitými znaky (např. volební právo jen pro muže či vzdělání pouze pro bílé). Formální rovnost 
se dodnes používá tam, kde jsou vztahy přísně formalizované, tj. především v procesním právu a správním 
právu (př. lhůta pro odvolání je 15 dnů pro všechny, bez ohledu na okolnosti jedince). K pojmu formální 
rovnosti viz Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 7 – 10 či Bobek, M., 
Boučková, P., Kühn, Z., eds. Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 11 – 17 anebo Koldinská, 
K. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. 
Beck, 2010, s. 4 a n. 
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rovnost de facto (tj. reálný dopad na jednotlivce) ji již nezajímá. Z jazykového hlediska 

můžeme formální rovnost přiřadit k českému pojmu rovnoprávnost.23 

Naopak materiální pojetí rovnosti se zaměřuje na nápravu nespravedlivého 

rozložení výhod. Jejím obsahem není jenom stejné zacházení v okamžiku rozdělování 

určitého statku, ale též posouzení dopadu na reálnou situaci jednotlivců.24 Podle tohoto 

materiálního pojetí se pak soustředíme buď na rovnost výsledků, kdy je k jejich dosažení 

zapotřebí nerovného zacházení nebo na rovnost příležitostí. Rovnost výsledků se zaměřuje 

na nápravu nespravedlivého rozložení výhod, na vytvoření takových podmínek, aby 

všichni dosáhli stejného výsledku.25 Rovnost výsledků, která bere v potaz konkrétní pozadí 

jednotlivce, jeho příslušnost k  určité skupině a vyžaduje pro danou skupinu celkové 

výsledky, je tak přesným opakem formální rovnosti, která je založena na abstraktním pojetí 

rovnosti, individualismu a přísné neutralitě státu a veřejné moci.26 Nevýhodou rovnosti 

výsledků je, že nerozlišuje mezi jednotlivými důvody nerovnosti; poskytne určitý statek 

bez ohledu na to, zda jedinec měl či neměl reálnou možnost tohoto statku dosáhnout 

vlastní pílí či přičiněním či nikoli. 

Rovnost příležitostí se od předešlých pojetí odlišuje v tom, že je slučitelná jak 

s nerovností zacházení, tak s nerovností výsledků. K vyrovnání příležitostí totiž může být 

zapotřebí nerovného zacházení, ale i když jsou příležitosti vyrovnány, různá rozhodnutí 

a různé schopnosti jedinců přesto mohou vést k nerovnosti ve výsledcích. Cílem rovnosti 

příležitostí tak je určit rozdíly mezi jednotlivci a na základě toho vytvořit takové 

podmínky, aby všichni měli stejnou výchozí pozici (což nemusí zaručit stejný výsledek). 

Rovnost příležitostí se tedy zaměřuje na usnadnění seberealizace jednotlivce27, a proto se 

                                                 
23 Rovnoprávnost je tak užší pojem než rovnost. Zatímco rovnost je ústavním principem, rovnoprávnost 
znamená rovné postavení před právními normami nižší právní síly. Rovnoprávnost je tedy právní specifikací 
rovnosti, její konkretizací ve stanovení práv a jejich záruk. Rovnoprávnost znamená rovná práva zaručená 
všem těm jedincům, na které se vztahuje určitá právní norma. Rovnost by tedy v současné demokratické 
společnosti neměla být porušena, zatímco porušení rovnoprávnosti může být připuštěno právní normou. Srov. 
Koldinská, K. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: 
C. H. Beck, 2010, s. 4  a  n . 
24 Cílem materiální rovnosti je tedy rovnost reálná (rovnost de facto), nikoliv pouze zákonná (rovnost de iure) 
jako u  formální rovnosti. Bobek, M . Rovnost jako právní problém. In Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. 
(eds.) Rovnost a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 17 – 18. 
25 Tamtéž, s. 19 – 22; Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 10 
– 13. 
26 Bobek, M. Rovnost jako právní problém. In Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.) Rovnost 
a diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 20. 
27 Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z., eds. Rovnost a diskriminace. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 18 – 19; 
Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 13 – 14. 
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o ni někdy hovoří jako o obrácené diskriminaci, avšak toto označení není příliš vhodné 

proto, že vyvolává negativní konotace.28 

Volba pojetí rovnosti pak záleží na preferovaných společenských hodnotách nebo 

politických prioritách a cílech. S. Fredman v této souvislosti uvádí, že můžeme dojít 

k redistributivnímu cíli zmírnění znevýhodnění, liberálnímu cíli zacházení se všemi se 

stejným zájmem, neoliberálnímu cíli tržní rovnosti či politickému cíli získání přístupu 

k rozhodovacím procesům.29 

Rovnost je sice uznána za ústavní princip demokratického státu, toto ústavní 

zaručení rovnosti před zákonem samo o sobě ale ještě nezajistí rovnost ve společnosti 

a musí být přijímána další opatření.30 K realizaci rovnosti před zákonem tak bylo potřeba 

zakázat konkrétní jednání, jež způsobují nerovnosti ve společnosti, a to stanovením 

zakázaných důvodů diskriminace. Z toho nám vyplývá, že zákaz diskriminace je již 

konkretizováním obecného principu rovnosti. 

1.1.3 Porušení rovnosti a porušení rovnoprávnosti 

Pojem rovnosti i rovnoprávnosti byl již vymezen. Nyní si vymezíme, co znamená 

porušení rovnosti a porušení rovnoprávnosti. Porušením rovnosti je takový zásah (jednání 

či opomenutí) do základních práv jedince, který v důsledku vede k nastolení nerovnosti 

mezi lidmi, a který je nepřípustný, protože se jedná právě o zásah do základních práv 

člověka. Vedle toho porušením rovnoprávnosti je takové jednání nebo opomenutí, které 

vede k tomu, že jsou poskytnuty odlišné soubory práv sobě rovným jedincům, a přitom 

nejde o odlišnost, jejímž účelem je vyrovnání nerovnosti.31 

Porušení rovnosti i porušení rovnoprávnosti se vztahuje na oblast legislativy – 

zákonodárci rozhodují, v kterých ohledech je toto porušení přípustné.32 V tomto ohledu je 

porušení rovnosti přijatelné pro zákonodárce jako opatření pro vyrovnání znevýhodnění 

jedinců ve společnosti. Porušení rovnoprávnosti je pak přípustné v zájmu zachování 

                                                 
28 Viz např. pozn. č. 51 na str. 22 ve sborníku Op. cit. BOBEK, s. 22. 
29 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 2 – 3. 
30 Např. zakotvení rovnosti žen a  mužů v  majetkové sféře a  volebním právu samo o  sobě ještě nezaručí, že 
ženy nebudou ekonomicky znevýhodněné vůči mužům z důvodu, že vykonávají převážně málo placená 
zaměstnání, protože na vyšší pozice nemají téměř šanci se dostat. 
31 Tomeš, I., Koldinská, K. Rovnost mužů a žen v oblasti důchodového a nemocenského pojištění, Praha: 
NCSS, 2007, str. 10 – 11. 
32 U  obou se jedná o oblast veřejnoprávních vztahů. In Koldinská, K. Gender a sociální právo. Rovnost mezi 
muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 11. 
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solidarity ve společnosti. Nyní nám zbývá ještě odlišit pojem diskriminace od pojmu 

porušení rovnosti a porušení rovnoprávnosti. 

1.1.4 Diskriminace 

S pojmem diskriminace již bylo v tomto textu pracováno, je ale potřeba si ho také 

teoreticky vymezit. Pojem diskriminace se může zdát jednoznačnější, než tomu bylo 

u rovnosti, protože se můžeme opřít o původní význam latinského slovesa „discriminare“, 

což bylo „rozdělovat“ či „rozlišovat“.33 Jednotnou definici diskriminace avšak opět 

nenalezneme, protože i zde se jedná o pojem teoretický a kontextuální, jehož vymezení 

záleží vždy na místních, časových, historických a kulturních kontextech. Na druhou stranu 

je ale tento pojem již používán zákonodárci a proto se k bližšímu vymezení můžeme 

snadněji dostat. 

Předně uvedeme, že pod pojmem diskriminace chápeme porušení rovnosti 

zakotvené právem (v tomto ohledu by se tedy mohl zdát významově shodný s pojmem 

„porušení rovnosti“, což ale není, jak bude dále uvedeno). Diskriminace ve svém 

původním latinském významu „rozlišovat“ neměla negativní konotace, tyto ale postupem 

času výraz získala, coby nedůvodné či svévolné rozlišování, které určité skupině škodí. 

K. Koldinská definuje diskriminaci jako „takové jednání nebo opomenutí (tedy pasivitu i  

aktivitu), které spočívá v neoprávněném rozlišování či znevýhodnění určité skupiny ve 

vztahu ke skupině jiné, jež ve svém důsledku může přivodit jedinci či celé skupině újmu 

peněžité či nepeněžité povahy“.34 Diskriminace se neomezuje pouze tím, že v jejím 

důsledku dojde k porušení rovnosti, ale již i tak, že dojde k ohrožení možnosti uplatnění 

rovnosti ze strany jedince či skupiny.35 Diskriminaci tak v současnosti chápeme především 

jako negativní rozlišování (ze zákonem stanovených důvodů), z tohoto důvodu se 

i v současnosti opouští používání pojmu pozitivní diskriminace, jak bude rozvedeno dále. 

                                                 
33 Kábrt, J. Latinsko-český slovník. Praha: LEDA, 2000, s. 172. 
34 Koldinská, K. Gender a sociální právo. Rovnost mezi muži a  ženami v  sociálněprávních souvislostech. 1. 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, str. 11. Obdobně formulace Nejvyššího soudu Kanady při aplikaci 
Kanadské charty práv a svobod in Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K. a kol. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 13: „Diskriminace je úmyslné nebo neúmyslné 
rozlišení, učiněné na základě osobních znaku jednotlivce nebo skupiny, které má za následek uložení 
břemene, závazku nebo jiné nevýhody, uvalené pouze na znevýhodněného jednotlivce nebo skupinu a  nikoliv 
na druhé, anebo odepření přístupu k příležitosti, dobru či přednosti, které jsou přístupné pouze ostatním 
členům společnosti.“ 
35 Nemusí přímo dojít k  narušení rovnosti, stačí, aby újma hrozila. Tamtéž str. 13. 
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Právě neoprávněné rozlišování či znevýhodnění je podstatným znakem zakázaného 

diskriminačního jednání, o diskriminaci jde totiž pouze tam, kde důvody k rozlišování 

spočívají ve skutečnostech, jež jsou právním předpisem vymezené jako diskriminační 

znaky (například pohlaví, věk, rasa a etnicita apod.). Naopak rozlišování z jiných důvodů 

(např. kvalifikace, délka praxe, vzdělání apod.) není diskriminací. Někteří autoři 

přirovnávají diskriminaci ke zvláštnímu druhu odpovědnostního vztahu se všemi jeho 

následky.36 

Přímo pojem diskriminace není v českém právním řádu obsažen v ústavních 

zákonech, ale nalezneme jej v dokumentech mezinárodního práva, které jsou také součástí 

českého právního řádu.37 Pojem diskriminace se pak používá v různých zákonech. Až do 

přijetí antidiskriminačního zákona jsme např. neměli jednotné legální vymezení pojmu 

přímé a nepřímé diskriminace. Výklad byl ponechán judikatuře a teorii. Ovšem vzhledem 

k tomu, že se antidiskriminační zákon nevztahuje na všechny oblasti právních vztahů (jak 

bude dále vysvětleno), tak i nadále je s tímto pojmem pracováno samostatně např. v oblasti 

trestního práva a základních práv, ale i v oblasti práva hospodářské soutěže, ochrany 

spotřebitele, regulace reklamy, penzijního připojištění či veřejných zakázek. Přičemž 

v každé z těchto oblastí je naplněn odlišným významem, proto se i definice liší.38 

Ze shora uvedeného tak můžeme shrnout, že zakázané diskriminace se může 

dopustit i  subjekt soukromého práva v soukromoprávních vztazích (oproti porušení 

rovnosti a  rovnoprávnosti, které se dopouští zákonodárce). A dále platí, že u zakázané 

diskriminace je neoprávněné rozlišování důležitou charakteristikou, a to na rozdíl od 

porušení rovnosti, která nemusí mít za cíl rozlišení dvou subjektů, a ani v jejím důsledku 

k tomuto rozlišení dojít nemusí. 

                                                 
36 Tamtéž str. 11. 
37 Listina základních práv a svobod přímo pojem diskriminace nepoužívá, v jejím ustanovení čl. 1 lze 
dovodit právo na rovnost přiznané všem bez rozdílu. Dále pak v čl. 3 odst. 1 právo nebýt diskriminován 
v  základních právech a  svobodách. Podle čl. 4 odst. 3 pak zákonná omezení základních práv a  svobod platí 
stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Pojem diskriminace nalezneme 
v  mezinárodních úmluvách, např. čl. 2 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 4 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 2 odst. 2, čl. 3, čl. 10 odst. 3 Mezinárodního 
paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem 
rasové diskriminace, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, čl. 14 Úmluvy 
o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 21 Listiny základních práv Evropské unie, Úmluva 
o právech osob se zdravotním postižením. 
38 Přesto, že je ve všech těchto předpisech použit pojem diskriminace, tak to neznamená, že by se dal zákazu 
diskriminace např.v zákoně o veřejných zakázkách přisoudit stejný obsah, jako týmž pojmům užívaným 
antidiskriminačním zákonem. 
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1.1.5 Druhy diskriminace 

Teorie rozlišuje několik typů diskriminace, nejčastěji se uvádí diskriminace 

pozitivní a  negativní, diskriminace de iure a de facto a diskriminace přímá a nepřímá. 

Uvedli jsme si, že diskriminace má vždy za cíl rozlišení dvou subjektů. Podle toho, jakým 

způsobem takto rozlišuje jedince, pak rozeznáváme pozitivní a negativní diskriminaci. 

Pozitivní diskriminace je obecně takové rozlišování, jehož podstatou je preference určité 

skupiny či subjektu na úkor jiných. Pozitivní diskriminace má svůj původ především 

v USA, kde byla aplikována vůči Afroameričanům za účelem vytváření rovných 

příležitostí pro tyto historicky znevýhodněné skupiny osob, nicméně označení pozitivní 

v nás nesmí implikovat, že má pouze kladné stránky. Pozitivní diskriminace totiž může mít 

též negativní vliv na rovnost, a to pokud je preference určitého subjektu či jejich skupin 

nežádoucí z hlediska rovnosti (např. se nejedná o znevýhodněnou skupinu).39 Vzhledem 

k dnešnímu pejorativnímu nádechu pojmu diskriminace se navíc v teorii od používání 

tohoto pojmu upouští. V současnosti se setkáme spíše s pojmy vyrovnávací opatření, či 

v rámci práva EU se pracuje s pojmy pozitivní opatření či pozitivní akce.40 

Negativní diskriminace vedle toho vždy vede k nežádoucím účinkům ve 

společnosti, neboť v jejím důsledku dochází k omezování či dokonce vylučování některých 

subjektů či jejich skupin a takové chování ohrožuje či narušuje zachování rovnosti ve 

společnosti. Negativní diskriminace by tak měla být zakázána právem, protože její 

podstatou je ubírání práv určitému okruhu subjektů. 

Diskriminace de iure znamená právem zakotvenou nerovnost bez obecně 

přijatelného racionálního podtextu (typicky např. volební právo přiznané pouze mužům a  

nikoli ženám). Diskriminace de facto vychází z toho, že i když je právem zakotvena určitá 

rovnost, tak ve skutečnosti k jejímu dosažení nedochází, neboť stát nezajistil dostatek 

opatření k realizaci a  prosazování tohoto zákonného ustanovení a odpovídající sankce a  

diskriminaci v podstatě toleruje (např. i přes zakotvení zásady rovného odměňování mezi 

muži a ženami, ženy ve skutečnosti dostávají nižší odměny než muži, protože stát 

nepřijímá dostatek opatření na zajištění této rovnosti). 
                                                 
39 Z hlediska formálního pojetí rovnosti je pozitivní diskriminace vždy porušením zásady rovnosti. Naproti 
tomu je v souladu s materiálním pojetím rovnosti, které usiluje o zmírnění znevýhodnění – např. vytvoříme 
opatření, aby znevýhodněné skupiny romských dětí měly stejné příležitosti jako jiné děti. 
40 S. Fredman používá pojem obrácená diskriminace („reverse discrimination“) a vyrovnávací opatření 
(affirmative action“). Tento pojem affirmative action pochází z USA a lze jej překládat též jako afirmativní 
či vyrovnávací akce. Právo EU používá pojem „positive action“ a bývá překládáno jako pozitivní opatření či 
akce. Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 121 a  n. 
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V rámci evropského práva se pak často operuje s rozlišením přímé a nepřímé 

diskriminace. Tyto pojmy byly rozšířeny především za přispění Soudního dvora EU (dříve 

ESD) a částečně i Evropského soudu pro lidská práva, neboť jsou nejčastěji předmětem 

soudního přezkumu. Zákaz přímé diskriminace je promítnutím principu, že se stejnými by 

se mělo zacházet stejně. Přímá diskriminace je tak založena na formálním pojetí rovnosti 

a znamená, že s určitou osobou bylo na základě diskriminačního důvodu „zacházeno méně 

příznivě“ , než by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci bez tohoto 

diskriminačního důvodu a toto zacházení není možné právem stanovenou metodologií 

ospravedlnit (např. osoba přímo diskriminuje na základě pohlaví, pokud s ženou zachází 

méně příznivě, než zachází nebo by zacházela s mužem a toto zacházení nelze 

ospravedlnit). Důraz je právě na méně příznivé zacházení, přičemž nezáleží na výsledku, 

ale na konzistentnosti (když je zacházeno s muži i ženami ve srovnatelné situaci stejně 

špatně, nejedná se o diskriminaci z důvodu pohlaví). Pro posouzení přímé diskriminace je 

tak vždy potřeba nalézt srovnatelnou skupinu neboli komparátora, což může být 

v jednotlivých případech problematické.41 Protože tento koncept přímé diskriminace 

nestačil k postihnutí veškerého diskriminačního jednání, byl dále rozvinut koncept nepřímé 

diskriminace. 

Vymezení nepřímé diskriminace vychází z materiálního pojetí rovnosti a to 

rovnosti výsledků. S. Fredman42 konstatuje, že hlavním přínosem vymezení nepřímé 

diskriminace je posun od konzistentnosti, na které je založena přímá diskriminace, 

k obsahu. Vedle teoretického vymezení pak nepřímá diskriminace byla formulována 

především Soudním dvorem EU (dříve ESD)43 a následně promítnuta do právních 

předpisů. Podle této definice se o nepřímou diskriminaci jedná tehdy, když na základě 

„zdánlivě neutrálního ustanovení“, kritéria nebo praxe je osoba z určitého důvodu (př. 

pohlaví, rasa, věk apod.) znevýhodněna oproti ostatním.44 Nepřímou diskriminací však 

                                                 
41 S. Fredman uvádí, že nedostatkem tohoto pojetí diskriminace je právě srovnávání. Nutnost nalézt vždy 
komparátora je problematickým a omezujícím aspektem přímé diskriminace, neboť vyžaduje složitý 
hodnotový soud o tom, které rozdíly mezi jednotlivci jsou relevantní a které nikoli. V některých situacích ani 
vhodný komparátor prostě neexistuje (např. není vhodný komparátor k těhotné ženě – dříve se porovnávala 
se situací nemocného muže, což není zrovna ideální). Postupně tak začalo být soudem shledáváno, že 
komparátor není třeba. Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 93 a n. 
42 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 105. 
43 Koncept nepřímé diskriminace na základě pohlaví byl poprvé identifikován v Rozsudku ze dne 31. března 
1981 J. P. Jenkins v. Kinsgate (Clothing Productions Ltd.) 96/80, Recueil, s. 911. 
44 Definice nepřímé diskriminace, jak ji rozvinula judikatura ESD, byla následně zakotvena ve Směrnici 
Rady 97/800/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví, která stanoví, že 
„K nepřímé diskriminaci dochází tam, kde zjevně neutrální opatření, kritérium nebo praxe, znevýhodňuje 
podstatně větší podíl osob jednoho pohlaví, ledaže takové opatření, kritérium nebo praxe je vhodné a 
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není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno 

(ospravedlněno) legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. 

Rozpoznání nepřímé diskriminace tedy není snadné a je třeba dále zkoumat. Teoretička S. 

Fredman45 argumentuje, že i v případě nepřímé diskriminace je taktéž nutno hledat 

komparátora, i přesto, že došlo k odklonu od konzistentního zacházení, avšak jedná se o 

komparátora na úrovni skupiny, nikoliv jedince. Je třeba stanovit, zda jsou podmínky nebo 

požadavek takové, že jej může splnit podstatně méně příslušníků a příslušnic jedné skupiny 

než druhé. Nalezení vhodného komparátora může být i přesto komplikované. 

Vzhledem k obtížnostem spojeným s prokazováním nepřímé diskriminace (hledání 

vhodného komparátora za účelem prokázání negativního dopadu), tak byl pro zkoumání 

nepřímé diskriminace vytvořen jiný způsob. Jedná se tzv. test proporcionality, který byl 

formulován judikaturou evropských soudů, zejména s ním pracuje Evropský soud pro 

lidská práva (ESLP), později ale také ESD (dnes SD EU). Významný je zde rozsudek 

ESLP z roku 196846, ve kterém byl test proporcionality poprvé použit. Soud konstatoval, 

že princip rovnosti zacházení je porušován, pokud odlišnost nemá žádné objektivní a 

rozumné ospravedlnění. Existence takovéhoto ospravedlnění musí být posuzována ve 

vztahu k cíli a účinkům přezkoumávané regulace, s ohledem na principy, které normálně 

převažují v demokratických společnostech. Princip rovnosti zacházení je také porušen, 

pokud je jasně stanoveno, že zde není žádný rozumný vztah proporcionality mezi 

použitými prostředky a cílem, který má být dosažen. Diskriminace při použití tohoto testu 

proporcionality pak vzniká, pokud pro chování není objektivní a přiměřené odůvodnění, 

nesleduje-li legitimní cíl a chybí také přiměřený vztah proporcionality mezi použitými 

prostředky a cílem, o nějž se usiluje. 

Ovšem ani test proporcionality neumožňuje vždy snadno prokázat negativní dopad 

nepřímo diskriminačního ustanovení. V poslední době tak dochází dále k posunu 

v pojímání nepřímé diskriminace. Jedná se o test formulovaný SD EU (ESD) v rozhodnutí 

O’Flynn v. Adjudication Officer47 týkající se diskriminace na základě příslušnosti. Zde 

soud dospěl k závěru, že není nutné prokázat, že určité opatření v praxi negativně postihuje 

                                                                                                                                                    
nezbytné a může být ospravedlněno objektivními faktory, které se netýkají pohlaví․“ 
45 Fredman, S. Antidiskriminační právo. Přeložila Tereza Kodičková. Praha: Multikulturní centrum Praha, 
2007, s. 106 - 124. 
46 Rozsudek ESLP ze dne 23. července 1968, Belgický jazykový případ (Case „relating to certain aspects of 
the laws on the use of languages in education in Belgium“)  Series A no. 6 (stížnost č. 1474/62, 1677/62, 
1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64). 
47 Rozsudek ze dne 23. května 1996 John O'Flynn v Adjudication Officer, C-237/94. 
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výrazně větší množství určitých osob. Stačí, že je schopno mít tento účinek. Teoretička 

Evelyn Ellis48 již naznačuje závěr, že by nebylo nutné požadovat ani v případech nepřímé 

diskriminace z jiných důvodů (např. pohlaví) prokázání skutečného negativního důsledku, 

pokud bude použit právě tento test. Barbara Havelková49 k tomu uvádí, že takovýto přístup 

sice usnadňuje konstatování prima facie nepřímé diskriminace u jednání, jejichž negativní 

dopad na určitou skupinu je zjevný, ale těžko prokazatelný. Možnost nepožadovat 

prokázání skutečného negativního důsledku v oblasti diskriminace z důvodu pohlaví, 

sexuální orientace či rasy nebo etnického původu ale bude ESD teprve muset potvrdit. 

Shora uvedený popis nám ukazuje, že pojímání pojmů diskriminace a rovnost není 

konstantní a trvalý, ale postupně se vyvíjí. Zcela jednoduše můžeme na závěr shrnout, že 

přímá diskriminace zahrnuje odlišné zacházení na základě tzv. podezřelých kritérií, 

zatímco nepřímá diskriminace postihuje i odlišné zacházení na základě zdánlivě 

neutrálních kritérií, které ale ve svém důsledku jsou diskriminační vůči určité skupině. 

Zatímco u nepřímé diskriminace je přípustné ospravedlnění legitimním cílem 

dosahovaným přiměřenými a nezbytnými prostředky, u nepřímé diskriminace je to možné 

jen zcela výjimečně. 

1.1.6 Diskrimina ční důvody 

Bylo řečeno, že diskriminace je vždy porušením rovnosti ve společnosti. Vzhledem 

k tomu, že rovnost je uznána za ústavní princip demokratického státu, tak jedním z nástrojů 

k zachování rovnosti ve společnosti je logicky zákaz diskriminace. Za účelem zajištění 

rovnosti není ovšem zakázáno jakékoli odlišné zacházení. Diskriminace, stejně jako 

porušení rovnosti či rovnoprávnosti, může vycházet z různých důvodů. Zákonodárci 

i soudci postupně stanovili důvody, které vedou k nepřípustnému rozlišování a tím 

k nerovnosti ve společnosti a které jsou proto zakázány. Jedním z hlavních zdrojů 

nerovnosti ve společnosti je pohlaví a gender, což je podstatné z hlediska zaměření této 

práce a  proto se těmto diskriminačním důvodům budeme dále podrobněji věnovat. 

Dalšími diskriminačními zdroji jsou zejména rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, 

sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor 

apod. Antidiskriminační právo, o němž bude dále také pojednáno, je pak nutnou reakcí na 

tyto zdroje a projevy nerovnosti v dané společnosti. 

                                                 
48 Ellis, E. EC Sex Equality Law. Oxford: Clarendon Press, 1998, s. 118. 
49 Havelková, B. Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Evropského soudního dvora, Právní 
rozhledy 6 /2006, s. 208. 
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1.1.7 Diskriminace z důvodu pohlaví 

Uváděli jsme, že princip rovnosti byl původně filozofickým postulátem a normou 

byla naopak formalizovaná sociální nerovnost. Princip rovnosti se uplatňoval jen v rámci 

určitých privilegovaných skupin, na jiné se nevztahoval (např. otroci a ženy). Přiznání 

právní rovnosti ženám a zakotvení zákazu diskriminace z důvodu pohlaví je až výsledkem 

několik století trvajícího usilovného boje za emancipaci žen. V teorii50 se rozeznávají tři 

hlavní fáze vývoje principu rovnosti v postavení žen. První je období zrušení formálních 

překážek a dosažení rovnosti před zákonem (přiznání vlastnických práv, volebního práva 

aj.) a současně přijetí ochranného zákonodárství v pracovním právu. Samotné přiznání 

rovnosti před zákonem ale ještě nestačí k jejímu skutečnému prosazení. Druhá je proto fáze 

antidiskriminační legislativy zakotvující konkrétní zákaz diskriminace. Ovšem ani tato 

antidiskriminační legislativa neodstranila genderové stereotypy a diskriminační struktury. 

Nastoupila tak třetí fáze přijímání úprav jdoucích nad zákaz diskriminace, to znamená 

aktivní podpora rovnosti či její zajištění. S. Fredman pak rozlišuje ještě čtvrtou generaci 

zákonodárství, která stanoví pozitivní povinnosti prosazovat rovnost, které se berou 

v potaz při každém politickém a výkonném rozhodnutí. Tento přístup je označen jako 

gender mainstreaming.51 

Podstatné ovšem je, že navzdory těmto dosaženým změnám v právu i v realitě 

pohlaví stále zůstává jedním z nejčastějších důvodů nerovnosti ve společnosti. C. A. 

MacKinnon uvádí, že ačkoli je zaručena právní rovnost mezi muži a ženami (rovnost de 

iure) a je stanoven zákaz diskriminace z důvodu pohlaví a vedle toho aktivní podpora 

rovnosti, přesto pozice žen stále nejsou srovnatelné s muži, co se týká přístupu ke 

společenským hodnotám, jako je „důstojnost, respekt, zdroje, bezpečí, autorita, 

důvěryhodnost, svoboda slova, moc a plné občanství“ (přetrvává tak nerovnost de facto).52 

Ženy v průměru vydělávají o čtvrtinu méně než muži.53 Nezaměstnanost žen je vyšší než 

                                                 
50 Např. Fredman, S. Antidiskriminační právo. Multikulturní centrum Praha, 2007, s. 5 a  n. B. Havelková 
zmiňuje rozlišení těchto tří fází i u autorky Marie Ballestrero (Ballestrero, M. V., Dalla tutcla alla paritá. 
Bologna: Mulino, 1979). Havelková, B. Diskriminace na základě pohlaví. In Bobek, M., Boučková, P., 
Kühn, Z. (eds.) Rovnost a  diskriminace, studijní příručka. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 228. 
51 Jedná se o  metodu, kdy je veškeré rozhodování podřizováno požadavku, aby konečný výsledek napomohl 
vyrovnat příležitosti žen a  mužů. Viz také Ministerstvo práce a  sociálních věcí. Gender mainstreaming. 
Praha: Ministerstvo práce a  sociálních věcí, 2002, 123 s. 
52 MacKinnon, C. A. Sex equality. New York : Foundation Press, Thomson/West, 2007, s. 2 . 
53 Dle údajů Českého statistického úřadu byl v  roce 2011 v  České republice podíl průměrné mzdy žen na 
průměrné mzdě mužů 79,3 %, podíl mediánu mezd žen na mediánu mezd mužů 84,4 %. Český statistický 
úřad. Zaostřeno na ženy a  muže 2012. [cit. 2013-02-21]. Dostupné z: 
<http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/kapitola/1413-12-r _2012-14> 
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u mužů. Z těchto důvodů mají ženy následně i nižší důchody než muži a celkově jsou ženy 

více ohroženy chudobou. Ženy jsou častěji obětmi sexuálního obtěžování a méně se 

účastní politického rozhodování na nejvyšší úrovni. Tato přetrvávající nerovnost de facto 

má hlubší základ. Teorie vymezuje, že se jedná o komplexní příčiny, které jsou zčásti 

důsledkem systému ekonomických vztahů, které se vyznačují vertikální i horizontální 

segregací vzdělání a trhu práce, vyšší nezaměstnaností žen, neohodnocením práce 

v domácnosti a péče o děti, velkým rozdílem v odměňování mužů a žen, skleněným 

stropem a naopak skleněným výtahem atd. Zčásti vyplývají z patriarchální kultury, která 

podhodnocuje to, co je v našich společnostech spojováno s ženami, ať již se to týká aktivit 

(péče o děti, výchova dětí, péče o ostatní potřebné osoby, práce v domácnosti apod.), či 

vlastností (zájem o druhé a jejich blahobyt, konsenzuální a kolektivní rozhodování, důraz 

na komunikaci apod.).54 

Ačkoli je tedy princip rovnosti považován za integrální součást naší společnosti, je 

stále rozdíl, v jaké oblasti je rovnost aplikována. Např. rasismus je společensky odsuzován 

a rasistické vtipy dnes většině lidí nepřijdou vtipné, nebo se je alespoň nedovolí říct na 

veřejnosti. Naproti tomu sexismus55 ve společnosti přetrvává a sexistické vtipy a narážky 

(hloupé blondýnky, žárlivé manželky, nepříjemné tchýně, apod.) na veřejnosti slyšíme 

každodenně bez většího pohoršení. Mezi muži a ženami je totiž stav složitější, protože 

určité biologické rozdíly mezi pohlavími existují (především v reprodukčních funkcích), 

a to nahrává i případnému odlišnému zacházení mezi pohlavími. Problematika je navíc o to 

komplikovanější, že jsou často zaměňovány biologické rozdíly s charakteristikami 

vytvářenými a připisovanými jednotlivcům společností. Z tohoto důvodu postupně 

feministická teorie začala pracovat vedle pojmu pohlaví i s pojmem gender, jejichž obsah 

a rozdíl si nyní vysvětlíme. 

1.1.8 Gender a pohlaví 

České právní předpisy uvádějí jako diskriminační důvod a též v jiných 

souvislostech pouze pojem pohlaví, pojem gender v nich nijak zakotven není. S pojmem 

gender, resp. s dvojicí pojmů gender/pohlaví, naproti tomu pracuje teorie, zejména 

feministická, a můžeme se s ním setkat částečně i v judikatuře. Oba pojmy také bývají 

                                                 
54 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 60. 
55 „Sexismus je připisování rozdílné hodnoty mužskému a ženskému pohlaví.“ in Renzetti, C. M., Curran, D. 
J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003., s. 529. 
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veřejností někdy zaměňovány, či ztotožňovány, ačkoli každý z nich odkazuje k jinému 

významu. 

Začněme s pojmem pohlaví, který může být pro pochopení jednodušší a veřejností 

lépe přijímaný i z toho důvodu, že se jedná o český výraz. Stručně řečeno pojem pohlaví 

postihuje pouze biologický, geneticky podmíněný rozdíl mezi mužem a ženou, odkazuje 

k fyzickým rozdílům mezi jejich těly (např. reprodukční schopnosti, těhotenství, kojení). 

Pojem gender naproti tomu popisuje rozdíly psychologické, sociální, historické a kulturní. 

Gender je v podstatě sociálně konstruovanou kategorií vytvářející postoje a modely 

chování, které se obvykle dělí na mužské a ženské.56 Genderové role lze definovat jako 

společenské role předepisované členům společnosti na základě pohlaví, které je 

biologickou daností. Gender je tedy vytvářen společností, u jedince vzniká v průběhu 

socializace, v rámci níž se učí a osvojuje si genderové role vytvářené společností (jedinec 

se učí být mužem či ženou). Kromě genderových rolí existují i genderové stereotypy, které 

jsou zjednodušujícími či iracionálními představami o skutečnosti. Na základě těchto 

stereotypních názorů se pak řídí i subjekty právních vztahů ve společnosti 

(zaměstnavatelé/lky, obchodníci/obchodnice, zákazníci/nice, aj.), čímž mohou být 

znevýhodněny určité skupiny obyvatel a tím dochází k jejich diskriminaci. Ve skutečnosti 

se mnoho mužů i žen od těchto stereotypních představ odlišuje. Tito jedinci jsou nejčastěji 

označováni za deviantní či abnormální; jen v některých případech se na ně pohlíží 

příznivě.57 Z hlediska ochrany před diskriminací z důvodu genderu a pohlaví je tak potřeba 

se vyvarovat stereotypních závěrů o mužích a ženách i vztahování skupinových 

charakteristik na jednotlivce. 

Stručně shrnuto tedy pojem pohlaví odkazuje k biologické, geneticky podmíněné 

danosti, zatímco gender k sociálně připsaným vlastnostem. Toto teoretické odlišení má 

přitom smysl i v právu (ačkoli český zákonodárce pojmy nerozlišuje). V právu se totiž 

vychází z toho, že určité rozlišování mezi muži a ženami z důvodu biologických vlastností 

je tolerováno.58 Ne každé rozlišování z důvodu pohlaví je ale právem připuštěno. 

Kupříkladu při znevýhodnění jedince z důvodu, že se od jeho biologického pohlaví něco 
                                                 
56 Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003., s. 58. 
57 Renzetti, C. M., Curran, D. J. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003., s. 20 - 21. 
58 Právu na rovnost se nepříčí taková ustanovení, která zakotvují zvláštní ochranu těhotných žen či kojících 
matek po porodu – nejedná se totiž o gender, ale o biologickou odlišnost mezi mužem a ženou. Mezi to 
spadají např. přestávky ke kojení pro zaměstnankyně upravené v zákoníku práce, které respektují biologické 
odlišnosti mezi pohlavími a nejsou považované za nerovné zacházení. Zcela jiným případem je ust. § 83a 
trestního řádu stanoví, že „Osobní prohlídku vykonává vždy osoba stejného pohlaví“, aniž by to bylo 
považováno za diskriminační.  
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očekává (Např. z důvodu, že ženy rodí děti, se očekává, že následně budou i výlučně 

pečovat o děti, zatímco muži vydělávat peníze. Zákonodárce by proto nijak nezohlednil 

možnost započtení tohoto období pro účely důchodového pojištění i u mužů, jednalo by se 

tak o diskriminaci na základě pohlaví.). Vedle toho k diskriminaci z důvodu genderu 

dochází, pokud se v souvislosti s těmito společenskými očekáváními předpokládá nějaké 

chování, které následně může určité subjekty ovlivnit v rozhodování (např. představa, že 

žena má výlučně pečovat o děti, vede zaměstnavatele/lky při rozhodování se mezi 

svobodnou matkou s malými dětmi na jedné straně a na druhé straně mužem sice taktéž 

s malými dětmi, ale o které se stará jeho manželka na rodičovské dovolené, k preferování 

mužského uchazeče o zaměstnání před ženou – matkou, a to bez zohlednění odborných 

schopností a dovedností kandidátek a kandidátů). 

Jak bylo shora uvedeno, zákonodárce toto teoretické rozlišení nereflektuje a oba 

druhy diskriminačních jednání označuje jednotně jako diskriminaci z důvodu pohlaví. 

Podle legální definice se za diskriminaci z důvodů pohlaví se považuje i diskriminace 

z důvodu těhotenství nebo mateřství a z důvodu pohlavní identifikace. Ačkoli tedy existuje 

důvod pro teoretické rozlišování diskriminace z důvodu genderu a pohlaví, pro účely této 

práce bude dále jako diskriminační důvod používán pouze pojem pohlaví, neboť to 

odpovídá terminologii zákonodárce, který s genderovou diskriminací nepracuje. Pojem 

gender je ale používán v ostatních teoretických souvislostech. Přitom je bráno v úvahu, že 

některé teoretičky a někteří teoretici spíše preferují používání pouze pojmu gender, protože 

se jedná o širší kategorii, se kterou může být snadněji v teorii pracováno. 

Antidiskriminační právo je označení souboru právních norem, jež byly přijaty jako 

nutná reakce na existující projevy nerovnosti ve společnosti. Obecný princip rovnosti je 

dnes téměř všude zakotven na ústavní rovině, formální rovnost tak je zaručena. Samotné 

uznání rovnosti před zákonem (de iure) ale ke skutečné materiální rovnosti (de facto) 

nevedlo.59 Bylo dále zapotřebí vykořenit genderové stereotypy ve společnosti, zakázat 

předsudečné jednání a diskriminaci ze strany subjektů soukromého práva 

v soukromoprávních vztazích.60 Antidiskriminační právo je tak další nutnou fází, jde 

                                                 
59 Jak uvádí S. Fredman, volební právo a  právo vlastnit majetek přiznané ženám neodstranilo samo o sobě 
chudobu žen, jejich nižší odměňování v práci, segregování v nízkostatusových zaměstnáních apod. in 
Fredman, S. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007, s 89 a n. 
60 Tamtéž s. 89. Tématu materiální rovnosti se též podrobně věnuje Koldinská, K. Gender a  sociální právo. 
Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010. 
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vlastně o konkretizaci obecného práva na rovnost, která je zaručena zákonodárcem.61 

Ukázalo se ovšem, že ani samotné zákony zakazující diskriminaci nestačí a tak v zatím 

poslední fázi došlo k přijímání antidiskriminačních zákonů ukládajících aktivní povinnosti 

a zavádějící gender mainstreaming. 

Současné antidiskriminační právo tedy můžeme vymezit jako soubor právních norem 

(nejčastěji ve formě zákona), jež rozvádějí dále ústavní princip rovnosti, a jež stanoví 

nepřípustné důvody rozlišování mezi jednotlivci. Zároveň dávají jednotlivcům možnost 

dovolat se práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací jak na základě těchto 

nežádoucích kritérií rozlišování (přímá diskriminace), tak i na základě zdánlivě neutrálních 

kritérií, které ale ve svém důsledku vedou též k porušení práva na rovné zacházení 

(nepřímá diskriminace). Nepřípustné důvody rozlišování jsou ty, které jsou způsobilé při 

použití zasáhnout do lidské důstojnosti a jejich používání vychází ze stereotypů 

a předsudků pojících se s určitou skupinou, která brání příslušníkům této skupiny plně se 

zapojit do života společnosti. Přisouzení určité charakteristiky osobě na základě 

příslušnosti ke skupině ohraničené podezřelým diskriminačním důvodem pak způsobuje 

zásah do lidské důstojnosti. Důstojnost a hodnota jednotlivce se přitom považuje za prvotní 

základ rovnosti.62 Antidiskriminační právo čerpá hodně z judikatury, v mnoha případech se 

jedná v podstatě o zákonné zakotvení právních závěrů a definic z dřívějších soudních 

rozhodnutí. Z těchto důvodů některé teoretičky a někteří teoretici zastávají názor, že 

antidiskriminační právo není třeba samostatně upravovat, ale postačí ústavní zakotvení 

rovnosti a dále aplikování závěrů z již judikovaných případů.63 

Antidiskriminační právo můžeme v češtině nalézt též pod označením právo na rovné 

zacházení. V angličtině se nejčastěji používá pojem „Anti-discrimination law“, 

zaměnitelně je možno použít i pojmy „Discrimination law“, „Equality law“ či „Non-

discrimination law“.64 

                                                 
61 Počátky této fáze antidiskriminační legislativy sleduje S. Fredman v 60. letech minulého století, kdy byly 
přijímány první zákony o diskriminaci. Tyto zákony ale byly spíše proklamační povahy (odstraňovaly právní 
překážky, aniž by obsahovaly dostatečné prostředky a  sankce vůči předsudečnému jednání). Měly tak spíše 
symbolický význam. Také ony k odstranění faktické nerovnosti nevedly. Tamtéž s. 89. 
62 Kvasnicová, J. (Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení?, Právní rozhledy 3/2011, s. 87. 
63 srov. např. srov. Sládeček, V. Rovnost a  zákaz diskriminace. In Malacka, M. a kol. Sborník příspěvků 
z konference k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. Olomouc: Univerzita 
Palackého, 2006, s. 107-109, či Varvařovský, P. Antidiskriminační zákon není nutný. Lidové noviny, 31. 
ledna a  5. února 2011. 
64 Kvasnicová, J. (Ne)diskriminace, rovnost nebo rovné zacházení?, Právní rozhledy 3 /2011, s. 87. 
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1.1.9 Ochrana před diskriminací v mezinárodním právu 

Princip rovnosti a zákazu diskriminace, včetně diskriminace z důvodu pohlaví, je 

důležitou součástí mezinárodního práva. Již po první světové válce vznikly první 

mezinárodní organizace65, které ve svých dokumentech zakotvily základní lidská práva, 

včetně rovnosti. Průkopníkem v této oblasti byla Mezinárodní organizace práce (1919), 

která zakotvila rovnost mezi muži a ženami v mezinárodních smlouvách. Na druhou stranu 

je ale rozsah věcné působnosti těchto dokumentů zúžen toliko na oblast zaměstnání 

a ochrany zdraví při práci. Dále pak v rámci Společenství národů (1919) byl přijat systém 

úmluv zajišťující ochranu práv rasových, náboženských a  jazykových menšin. Menšiny 

měly podle těchto úmluv požívat naprosté právní rovnosti s ostatními občany státu. Princip 

rovnosti v tomto pojetí se tak sice vztahoval na širší oblast než zaměstnání, ale zase byl 

v první řadě určen toliko k ochraně zájmů menšiny. 

Vzhledem k dění v druhé světové válce, kdy záruky ochrany menšin nebyly 

dodrženy, došlo následně v rámci nově založené Organizace spojených národů (1945) 

k nahrazení skupinové ochrany menšin zárukou základních práv jednotlivců. Organizace 

spojených národů již od počátku svého vzniku klade důraz na rovnost, a to rovnost mezi 

národy, na nediskriminaci i na rovnost mezi muži a ženami. V uvedeném pojetí byl princip 

rovnosti zakotven v Chartě Organizace spojených národů.66 Všeobecná deklarace lidských 

práv (1948) pak představuje první normativní text k ochraně lidských práv a  svobod 

vzniklý na půdě Organizace spojených národů. Tento nezávazný dokument věnuje hned 

úvodní články 1 a 2 deklaraci principu rovnosti a nediskriminace. Rovnost před zákonem 

a právo na ochranu před diskriminací z jakéhokoliv důvodu pak nalezneme v čl. 7.67 

Rovnost je zde uznána jako právo přiznané všem bez rozdílu. Ačkoli je Deklarace právně 

nezávazným dokumentem, který neobsahuje žádný kontrolní mechanismus ani možnost 

vymahatelnosti, dovozuje teorie, že se stala součástí mezinárodního obyčejového práva. 

V současnosti se proto prohlašuje též princip rovnosti a nediskriminace za 

mezinárodněprávní obyčejové pravidlo (opinio iuris sive necessitatis), ohledně nějž 

existuje obecné uznání mezinárodního společenství a je vymahatelným právem 

                                                 
65 V roce 1919 bylo založeno Společenství národů a  Mezinárodní organizace práce. 
66 Čl. 55 a 56 Charty obsahuje závazek jak členských států, tak OSN podporovat obecnou úctu a zachovávání 
lidských práv a základních svobod pro všechny bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství. 
67 Podrobněji se této problematice věnuje Boučková, Havelková, Koldinská, Kühnová, Kühn, Whelanová. 
Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: C. H.Beck, 2010, s. 18 a n. 
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v mezinárodním měřítku; přes jeho neformální povahu je přesto formálním pramenem 

práva. 

Postupně byl princip obsažen v řadě dalších již závazných mezinárodních smluv 

a deklarací vzniklých na půdě OSN.68 Nejvýznamnější jsou Mezinárodní pakt 

o občanských a  politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech, které vycházejí ze Všeobecné deklarace lidských práv, a které 

přispěly i  k zakotvení principu rovnosti v ústavních zákonech jednotlivých států. Na 

druhou stranu, ačkoli se jedná již o právně závazné dokumenty, stále v nich nejsou žádné 

mechanismy vymahatelnosti. Rovnost je tedy zaručena toliko z hlediska formálního. Zlom 

v tomto znamenala až Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

přijatá v roce 1979, která navíc již pojímá princip rovnosti z jiného hlediska. Klade totiž 

důraz nikoli na formální rovnoprávnost, ale na skutečnou materiální rovnost.69 K zajištění 

plnění smluvních povinností byl zřízen Výbor pro odstranění diskriminace žen, který 

monitoruje činnost států, jež CEDAW ratifikovaly. 

Princip rovnosti je tedy neodmyslitelnou součástí mezinárodního práva, formální 

rovnost je zaručena. Vymahatelnost práv pro zajištění materiální rovnosti ale již záleží na 

jednotlivých mechanismech obsažených v mezinárodních smlouvách. Je též ovlivněna 

autoritou dlouho existujících mezinárodních organizací (OSN a MPO) a uznáním 

obyčejového práva, či zajištěna možností individuálních stížností nebo žalob 

k Mezinárodnímu soudnímu dvoru či v rámci řízení před zvláštními orgány (Komise 

apod.). Právní mechanismus přesto zde není natolik propracován, jako je tomu v jiných 

systémech mezinárodního práva. Konkrétně máme na mysli vymahatelnost práv 

stanovených v mezinárodních smlouvách přijatých Radou Evropy a též v právu Evropské 

                                                 
68 Ochrana před diskriminací je upravena např. Mezinárodní úmluvou o  odstranění všech forem rasové 
diskriminace (vyhláška ministra zahraničních věcí č. 95/1974 Sb.), Mezinárodním paktem o  občanských 
a politických právech a  Mezinárodním paktem o  hospodářských, sociálních a  kulturních právech (vyhláška 
ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.), Úmluvou o  odstranění všech forem diskriminace žen (vyhláška 
ministra zahraničních věcí č. 62/1987 Sb.) a  Úmluvou o  právech dítěte (sdělení federálního ministerstva 
zahraničních věcí č. 104/1991 Sb.). Těmito úmluvami je Česká republika vázána. Dále je možné uvést např. 
Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodu s lidmi, zvláště ženami a dětmi, kterým se 

� � � � �Úmluva OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, Úmluva o povolení manželství, 
minimálním věku pro uzavření manželství a registraci manželství (1962); Úmluva proti diskriminaci ve 
vzdělávání (1960), Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (1958), aj. 
69 Rozdílem zde je, že právo na rovnost nezaručuje všem bez rozdílu (na rozdíl od Deklarace či Paktů), ale 
toliko ženám, na muže se nevztauhuje. Vychází tak ze skutečného rozdílu mezi pohlavími ve společnosti, 
který vede právě k  nerovnému postavení žen a  mužů. Více k tomu Koldinská, K. Gender a  sociální právo. 
Rovnost mezi muži a  ženami v  sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010.s. 35 a  n. 
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unie. O těchto systémech bude i z důvodů jejich omezené regionální působnosti pojednáno 

v následujícím odstavci o evropském antidiskriminačním právu. 

1.1.10 Evropské antidiskriminační právo 

Označení „evropské antidiskriminační právo“ neznamená, že by se jednalo 

o ucelenou právní oblast. Spíše se jedná o souhrnné geografické označení, které v sobě 

zahrnuje odlišné a do jisté míry specifické systémy mezinárodního práva. Jednak pod toto 

označení vztahujeme právní předpisy Evropské unie a dále pak oblast práva vycházející 

z Evropské úmluvy o lidských právech přijaté v rámci Rady Evropy. Ačkoli se tyto dva 

systémy dnes vzájemně doplňují a posilují, existují mezi nimi určité rozdíly mající příčinu 

v době a důvodu jejich vzniku i v odlišné povaze obou mezinárodních organizací. 

1.1.10.1 Antidiskriminační právo Rady Evropy 

Rada Evropy70 je mezivládní organizace, která byla založena po druhé světové 

válce (1949) s cílem prosazovat mimo jiné právní stát, demokracii, lidská práva a sociální 

rozvoj. Evropská úmluva o lidských právech71 byla, jako jedna z prvních moderních úmluv 

o  lidských právech, uzavřena členskými státy k dosažení tohoto cíle organizace již v roce 

1950.72 EÚLP zavedla možnost jednotlivců ve státech, jež jsou jejími smluvními stranami, 

podávat individuální stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva v případě porušení 

těchto závazků. Zřízením Evropského soudu pro lidská práva založila institucionální 

zajištění právní odpovědnosti smluvních stran (států), jeho jurisdikce je v současnosti pro 

všechny členské státy obligatorní. Lze tedy konstatovat, že EÚLP má pro evropské státy 

větší význam, než práva zakotvena v úmluvách na úrovni OSN. Je tomu tak právě 

z důvodu zakotvení procesních prostředků zajišťujících vymahatelnost práv, a ustanovení 

Evropského soudu pro lidská práva jako orgánu bdícího nad dodržováním lidských práv.73 

                                                 
70 Rada Evropy sdružuje v současné době 47 zemí (všechny evropské státy kromě Běloruska, Vatikánu a 6 
sporných území) a každý stát, který do ní chce vstoupit, musí zároveň přistoupit i k Úmluvě. 
71 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod byla publikována jako sdělení federálního 
ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. (dále jen „EÚLP“).  
72 EÚLP byla od svého uzavření v roce 1950 pozměňována a rozšiřována tzv. „protokoly“. Nejvýznamnější 
procesní změnou Úmluvy byl protokol č. 11 (1994), který zavedl novou procesní úpravu 
na jehož základě se Evropský soud pro lidská práva stal jediným a stálým orgánem činným na plný úvazek a  
s nabytím jeho účinnosti v roce 1998 byla zrušena Evropská komise pro lidská práva, která původně 
zajišťovala jakýsi předstupeň před ESLP. 
73 Podrobněji Boučková, Havelková, Koldinská, Kühnová, Kühn, Whelanová. Antidiskriminační zákon. 
Komentář. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 25 a n. 
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Evropský soud pro lidská práva zajišťuje efektivní vymáhání práv tím, že může závazně 

odsoudit stát74, a zároveň přispívá svou judikaturou v podstatě k dotváření práva.  

Zákaz diskriminace je stanoven v článku 14 EÚLP, který stanoví demonstrativní 

(neuzavřený) výčet diskriminačních důvodů.75 Na druhou stranu je ovšem nevýhodou, že 

čl. 14 (na rozdíl od čl. 1 až 13) neobsahuje i právo (na rovné zacházení), ale toliko zákaz 

diskriminace při užívání ostatních práv a svobod přiznaných EÚLP i v jejích protokolech. 

Čl. 14 se tak uplatní pouze subsidiárně (je potřeba jej vždy aplikovat v souvislosti s jiným 

právem v čl. 1 až 13). Nelze jej použít např. ani v případech markantní přímé diskriminace, 

která se ale netýká práv zaručených EÚLP (např. hospodářských, sociálních, kulturních 

aj.). Navíc čl. 14 neobsahuje definici diskriminace, a jak je upozorňováno, nerozlišuje ani 

mezi přímou a nepřímou diskriminací.76 Tyto pojmy najdeme právě až v judikatuře 

Evropského soudu pro lidská práva. Diskriminace v jeho pojetí je chápána jako různé 

zacházení bez objektivního a rozumného ospravedlnění s osobami, jejichž situace je 

v relevantních věcech podobná.77 Ovšem nezakazuje odlišné zacházení, které má 

objektivní a odůvodnitelné ospravedlnění. Rozlišováním přímé a nepřímé diskriminace se 

soud dlouhou dobu nezabýval, změny v tomto postoji lze nalézt až v rozhodnutích po roce 

200078, konkrétně pak ve významném rozhodnutí z roku 2007 D. H. a ostatní proti České 

republice79 (týkajícím se navíc České republiky). 

Problémy s aplikovatelností čl. 14 měl odstranit protokol č. 12 EÚLP. Na základě 

něj zákaz diskriminace přestal být subsidiárním a stal se obecným zákazem diskriminace. 

Protokol č. 12 Česká republika sice podepsala, nicméně dosud neratifikovala,80 takže pro 

nás nadále zákaz diskriminace není zcela samostatně vymahatelným právem. 

                                                 
74 Můžeme nalézt názory, že práva v EÚLP mají jednu z nejlepších garancí na světě právě díky tomu, že jsou 
vymahatelná prostřednictvím individuálních stížností podávaných k ESLP (např. Koldinská, 2010. s. 42). Ne 
všichni ale sdílí tento optimistický postoj a naopak se domnívají, že role ESLP je čím dál více marginální 
a v některých aspektech negativní pro přílišnou nejasnost, zamlženost či sofistikovanost právních rozhodnutí 
(např. Čechová, B . Rovnost a zákaz diskriminace v judikatuře ESLP in Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. 
Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 158 či názor soudce NS ČR JUDr. Ludvíka 
Davida, CSc. vyjádřený v oponentském posudku k disertační práci Anny Šabatové. 2008). 
75 Čl. 14 Zákaz diskriminace EÚLP zní: „Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být 
zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, 
náboženství, politické nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k  národnostní 
menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“ 
76 Schiek, D., Waddington, L. and Bell, M. (eds.) Materials, Cases and Text on national, supranational and 
international non-discrimination law. Oxford: Hart Publishing, 2007, pp. 341-343. 
77 Rozsudek ESLP ze dne 11. června 2002, Willis v . Spojené království (stížnost č. 36042/97). 
78 např. Rozsudek ESLP ze dne 6. dubna 2000, Thlimmenos v. Řecko (stížnost č. 34369/97). 
79 Rozsudek ESLP ze dne 13. listopadu 2007, D .H . a  ostatní v . Česká republika (stížnost č. 57325/00). 
80 Protokol č. 12 byl přijat v roce 2000 a nabyl účinnosti v roce 2005 (podmínkou byla ratifikace deseti státy). 
Celkem jej podepsalo 37 států, z nichž jej dodneška ratifikovalo 17. Česká republika jej podepsala v roce 
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Zákaz diskriminace stanoví i další dokumenty Rady Evropy, jako Evropská sociální 

charta81, kterou Česká republika podepsala, ale dosud ji neratifikovala. Rámcová úmluva 

o ochraně národnostních menšin82 zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou na základě 

příslušnosti k národnostní menšině. Další ochranu před diskriminací lze nalézt v Úmluvě 

Rady Evropy o boji proti obchodu s lidmi a v Úmluvě Rady Evropy o přístupu k úředním 

dokumentům. Existuje i ochrana před prosazováním diskriminace v Protokolu k Úmluvě 

o počítačové kriminalitě. 

1.1.10.2 Antidiskriminační právo Evropské unie 

Evropská unie a s ní spojené antidiskriminační normy mají odlišný původ. Původní 

tři Evropská společenství83 vznikla jako mezinárodní organizace a  směřovala zejména 

k  povzbuzení hospodářského rozvoje prostřednictvím volného pohybu osob, zboží, služeb 

a  kapitálu. Lisabonskou smlouvou84 získala právní subjektivitu Evropská unie, která 

nahradila Evropská společenství. Evropská unie v současnosti má 28 členských států. 

V rámci práva Evropské unie byl zakotven princip rovnosti v primárním právu 

především s cílem usnadnit fungování vnitřního trhu a hospodářskou spolupráci85, což 

měly zajistit rovné podmínky pro všechny členské státy. Již původní Smlouva o založení 

Evropského hospodářského společenství (Římská smlouva 1957) obsahovala v čl. 141 

(bývalý čl. 119) ustanovení, které zakazovalo diskriminaci na základě pohlaví v oblasti 

zaměstnání. Jednalo se ovšem pouze o rovnost příjmů mužů a žen, navíc šlo spíše 

o proklamativní ustanovení v primárním právu EU. Tento princip byl ovšem postupně 

rozvinut judikaturou tehdejšího Evropského soudního dvora86, která navíc čl. 141 přiřkla 

přímý účinek, což znamená, že se ho každý občan Evropské unie může dovolat přímo, 

pokud jej stát nedostatečně provedl do svého právního řádu. Od roku 1975 pak byly 

                                                                                                                                                    
2000, k ratifikaci zatím nedošlo. 
81 Článek 20 a článek E v části 5 Evropské sociální charty obsahuje právo na rovné příležitosti i  na rovné 
zacházení ve věcech zaměstnání a  povolání a chrání před diskriminací na základě pohlaví. 
82 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb. 
83 Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO) bylo založeno Pařížskou smlouvou jako mezinárodní organizace 
mezi 6 státy v roce 1952. Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom) a Evropské hospodářské 
společenství (EHS) byly založeny 25. března 1957 v Římě na základě Římských smluv. 
84 Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského 
společenství, ze dne 13. prosince 2007 (2007/C  306/02) (dále jen „Lisabonská smlouva“). 
85 Důvodem byla snaha omezit konkurenceschopnost firem z některých zemích, kde bylo běžné poskytovat 
ženám nižší mzdy než mužům, oproti jiným státům, kde mzda byla fakticky rovná. 
86 Jedním z prvních významných rozhodnutí byl rozsudek ESD ze dne 8. dubna 1976, Gabrielle Defrenne 
proti Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 43-75, Recueil. 
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ochrana rovnosti a zákaz diskriminace zakotveny i v sekundárním právu, a to ve 

směrnicích.87 

V současnosti jsou rovnost a rovné zacházení považovány za základní právo 

Evropské unie. Ovšem až do roku 2000 se rovnost uplatňovala pouze v uvedené oblasti 

zaměstnání a sociálního zabezpečení (tzv. závislá činnost), navíc zahrnovala toliko zákaz 

diskriminace na základě pohlaví.88 K významnému rozšíření působnosti 

antidiskriminačního práva v Evropské unii došlo přijetím Amsterodamské smlouvy v roce 

1997, která jednak rozšířila původní čl. 141 a dále v čl. 13 SES (dnes čl. 19 SFEU) 

rozšířila diskriminační důvody z původního jednoho (pohlaví) na šest základních (pohlaví, 

rasový a etnický původ, víra nebo světový názor, zdravotní postižení, věk, sexuální 

orientace) a umožnila tím rozvoj sekundárního práva. 

K tomuto rozšíření antidiskriminačních směrnic došlo roku 2000, kdy byla přijata 

směrnice o rovnosti v zaměstnání 2000/78/ES, která zakazovala diskriminaci na základě 

sexuální orientace, náboženského vyznání, věku a zdravotního postižení v oblasti 

zaměstnání89, a směrnice o rasové rovnosti 2000/43/ES, která zakazovala diskriminaci na 

základě rasy nebo etnického původu v oblasti zaměstnání a také v oblasti přístupu 

k systému sociální péče a sociálního zabezpečení a ke zbožím a službám.90 Následně byla 

přijata též novela směrnice o rovném zacházení mezi ženami a muži, která obsahuje mj. 

přesnou definici sexuálního obtěžování, zakazuje navádění k diskriminaci či stanoví 

povinnost členských států pověřit bojem s diskriminací zvláštní subjekt (2002/73/ES). 

Důležitým mezníkem pak v roce 2004 bylo zavedení zásady rovného zacházení mezi 

ženami a muži v oblasti přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování směrnicí 

2004/113/ES. Celý soubor antidiskriminačních směrnic týkající se mužů a žen je pak 
                                                 
87 Ochrana před diskriminací z důvodu pohlaví je upravena směrnicí Rady 76/207/EHS o zavedení zásady 
rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu 
v zaměstnání a pracovní podmínky, ve znění směrnice Rady 2002/73/ES, směrnicí Rady 75/117/EHS o  
sbližování právních předpisů členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro 
muže a ženy, směrnicí Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy 
v oblasti sociálního zabezpečení, směrnicí Rady 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže 
a  ženy v  systémech sociálního zabezpečení pracovníků ve znění směrnice Rady 96/97/ES, směrnicí Rady 
86/613/EHS o uplatnění principu rovného zacházení s muži a ženami zapojenými do činnosti, včetně 
zemědělství, samostatné výdělečné činnosti a o ochraně samostatně výdělečně činných žen v těhotenství 
a mateřství, směrnicí Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví. 
88 Příručka evropského antidiskriminačního práva, s. 13 a n. [online]. [cit. 2012-07-29] Dostupné z: 
<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/54E4FACC-913A-4D5D-B3ED-
126CC3C24D64/0 /CES_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf>. 
89 Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení 
v zaměstnání a povolání. 
90 Směrnice Rady č. 2000/43/ES ze dne 29. 06. 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami 
bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ (dále též jen „rasová směrnice“). 
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shrnut v tzv. „přepracovaném znění“ směrnice z roku 2006 (2006/54/ES). Dalším posunem 

bylo to, že nově přijaté směrnice se již nevztahovaly pouze na zákaz diskriminace 

v přístupu a výkonu zaměstnání, ale i na činnosti vykonávané nezávisle, tedy v rámci 

podnikatelské nebo jiné svobodné hospodářské činnosti. Tzv. rasová směrnice se jako 

první vztahovala i na vztahy mimo výkon jakékoli hospodářské činnosti, např. na oblast 

sociální či poskytování služeb. V současnosti je tak zakázána diskriminace na základě 

pohlaví, rasy nebo etnického původu, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, 

náboženského vyznání nebo víry v oblasti zaměstnání, povolání a  odborného vzdělávání 

a v přístupu ke zboží a službám. Zároveň se diskutuje o nové antidiskriminační směrnici, 

která by doplnila stávající směrnice č. 2000/43 a 2000/78 a rozšířila je o boj proti 

diskriminaci i mimo pracovní poměr. 

Další právní normy primárního práva nalezneme v hlavě III Listiny základních práv 

Evropské unie, která upravuje rovnost jako takovou. V čl. 21 nalezneme obecný zákaz 

diskriminace na základě více důvodů než původních šest (např. sexuální orientace či 

geneticky dané vlastnosti). Listina byla přijata v roce 2000 a původně byla pouhou 

„deklarací“, bez právní závaznosti. Lisabonská smlouva v roce 2009 změnila status Listiny 

a  učinila ji právně závazným dokumentem. Nyní jsou orgány Evropské unie povinny 

Listinu dodržovat, stejně jako jsou povinny dodržovat Listinu i členské státy, ty však pouze 

při provádění právních předpisů Evropské unie. Tento popis nám naznačuje, že rovnost 

a rovné zacházení rovněž v Evropské unii prošly vývojem od proklamativního ustanovení 

v primárním právu soustředěného na formální rovnost v  zaměstnání mezi muži a ženami 

k současné široké materiální rovnosti vnímané jako jedno ze základních lidských práv 

zakotvené na nejvyšší možné úrovni v právu Evropské unie.91 Na druhou stranu tím, že 

právní normy upravující rovnost mezi ženami a muži byly přijímány mezi prvními, jsou za 

tak dlouhou dobu své působnosti dostatečně propracované a komplexní a byly brány jako 

vzor pro přijímání dalších norem. 

Ukázali jsme si, že na evropském kontinentě vznikly dva původně odlišné 

a samostatné systémy mezinárodního práva zaručující princip rovnosti (Evropská unie vs. 

Rada Evropy). Postupem vývoje došlo k jejich vzájemnému ovlivňování a sbližování. 

Odlišností nadále zůstává to, že povinnost zajišťovat rovné zacházení a zákaz diskriminace 

                                                 
91 Schiek, D . A  new framework on equal treatment of persons in EC law? in European Law Journal (2002), 
sv. 8 , č. 2 , s . 291–314. Prechal hovoří obdobně o  tom, že rovnost se stala jedním ze stěžejních principů 
sociální politiky. Prechal, S . Equality of Treatment, Non-discrimination and social Policy: Achievements in 
Three Themes. in Common Market Law Review, Vol. 41, Issue 2 , 2004, p . 533.  
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v Evropské unii jsou samostatně aplikovatelné (zase jsou ale založené pouze na určitých 

chráněných důvodech a vztahují se jen na vymezenou oblast právních vztahů zaměstnání, 

povolání a odborného vzdělávání a přístupu ke zboží a službám), na rozdíl od 

subsidiárního rovného zacházení v rámci systému Evropské úmluvy o lidských právech 

Rady Evropy (které ale obsahuje neuzavřený výčet diskriminačních důvodů a vztahuje se 

na širší oblast právních vztahů). Právní normy Evropské unie zaručují ochranu „pouze“ 

občanům 27 členských států Evropské unie, zatímco právní normy Evropské úmluvy 

o lidských právech se vztahují na všechny osoby v oblasti jurisdikce 47 smluvních států 

(nikoli jen občany). Odlišný je i způsob vymahatelnosti a možnost nápravy. Při porušení 

zákazu diskriminace v rámci Evropské unie je možné podat stížnost u vnitrostátních soudů, 

které pak mohou věc postoupit Soudnímu dvoru EU prostřednictvím řízení o předběžné 

otázce (sami jednotlivci nemohou podávat individuální stížnosti). V případě porušení 

principu rovnosti vztahujícímu se k právům přiznaným EÚLP je možné podat individuální 

stížnost u Evropského soudu pro lidská práva prostřednictvím žaloby proti členskému 

státu. 

Nelze ovšem opominout, že ačkoli se oba systémy antidiskriminačních norem 

odlišují, lze vypozorovat i jejich oboustranné ovlivňování. Navíc se vzájemně prolínají 

i s právními normami mezinárodního práva, především Organizace spojených národů.92 

Vidět to můžeme např. u shora uvedené směrnice upravující zákaz diskriminace na základě 

rasy nebo etnického původu, která se inspirovala doporučeními Evropské komise proti 

rasismu a intoleranci Rady Evropy (ECRI).93 Listina základních práv Evropské unie zase 

obsahuje výčet lidských práv, který byl inspirován právy uvedenými v ústavách členských 

států, v Evropské úmluvě o lidských právech a ve všeobecných úmluvách o lidských 

právech, jako je Úmluva OSN o právech dítěte. Kromě toho Lisabonská smlouva zmocňuje 

Evropskou unii, aby sama za sebe přistoupila k Evropské úmluvě o lidských právech, což 

by zřejmě změnilo vztah mezi Soudním dvorem EU a Evropským soudem pro lidská 

práva.94 Celkově tak můžeme shrnout, že princip rovnosti včetně jeho vymahatelnosti je 

                                                 
92Např. všechny členské státy EU jsou smluvní stranou těchto úmluv OSN, které obsahují zákaz 
diskriminace: Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, 
sociálních a kulturních právech, Úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva o odstranění 
všech forem diskriminace žen, Úmluva proti mučení a Úmluva o právech dítěte. 
93 Doporučení ECRI vycházejí ze struktury vnitrostátních institucí na podporu lidských práv, nezávislých 
orgánů nesoudního typu s různě širokým mandátem, které byly zřízeny v řadě členských států Rady Evropy. 
In Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 322. 
94 Objevují se názory, že rozhodovací činnost obou soudů se bude vzájemně doplňovat a vytvoří se tak 
společný systém ochrany základních práv v rámci celé Evropy. Srov. Koldinská, K. Gender a sociální právo. 
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v právu Rady Evropy i právu EU propracován téměř nejdokonaleji v rámci celého 

mezinárodního práva. 

1.1.11 Ochrana před diskriminací v českém právním řádu 

I v našem právním řádu lze mapovat vývoj principu rovnosti z původního 

společenského ideálu až po právo zaručené na ústavní úrovni všem bez rozdílu. V současné 

době jsou rovnost a zákaz diskriminace garantovány v Listině základních práv a  svobod 

(čl. 1, čl. 3 odst. 1  a čl. 4). Ústava se obecně principu rovnosti nevěnuje (úprava je 

přenechána Listině jako speciálnímu dokumentu o lidských právech), upravuje tak navíc 

jen rovnost v občanství (čl. 12) a zaručení relativní svobody (čl. 2 odst. 4), dále pak 

rovnost v řízení před soudy (čl. 96 odst. 1). 

Ústavní zákony ale nejsou jediným zdrojem principu rovnosti. Součástí českého 

právního řádu jsou i vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament 

souhlas a jimiž je Česká republika vázána. Proto jsou přímým pramenem českého 

antidiskriminačního práva taktéž tyto mezinárodní smlouvy, které mají přednost před 

zákony.95 

Právní úprava povinnosti zajišťovat rovné zacházení a ochranu před diskriminací 

v různých právních vztazích je obsažena i v jednotlivých zákonech.96 Tato právní úprava 

byla převážně přijímána v rámci tzv. harmonizačních novel od roku 1999, a to především 

v oblasti pracovněprávní. Jednalo se ale spíše o nepříliš vhodně implementované směrnice 

do stávajících zákonů, kdy navíc nebyl zajištěn stejný standard ochrany pro všechny oběti 

diskriminace, naopak úprava byla nejednotná a roztříštěná. Jednotný právní předpis, který 

                                                                                                                                                    
Rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010.s. 76 a n. Dále též 
Příručka evropského antidiskriminačního práva, s. 15 a n. [online]. [cit. 2012-07-29] Dostupné z: 
<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/54E4FACC-913A-4D5D-B3ED-
126CC3C24D64/0/CES_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK.pdf>. 
95 Jak bylo shora uvedeno, jedná se zejména o dokumenty přijaté OSN, MPO a Radou Evropy, např. EÚLP, 
Mezinárodní pakt o  občanských a společenských právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech, Mezinárodní úmluva o  odstranění všech forem rasové diskriminace, Úmluva 
o odstranění všech forem diskriminace žen, či Úmluva o  právech dítěte. Česká republika je rovněž stranou 
Mezinárodní úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (č. 32/1955 Sb.), Mezinárodní úmluvy 
o potlačení a trestání zločinu apartheidu (č. 116/1976 Sb.), Mezinárodní úmluvy proti apartheidu ve sportu (č. 
84/1988 Sb.). 
96 Jedná se např. o ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších 
předpisů, ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních 
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech, ve znění 
pozdějších předpisů, ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů, ustanovení § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovení § 2 odst. 1 písm a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
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by v souladu se směrnicemi zajišťoval rovné zacházení a ochranu před diskriminací 

a stanovil právní rámec pro uplatňování pozitivních opatření, dlouho neexistoval. Až 

teprve od konce roku 2009 je základním a nejkomplexnějším pramenem českého 

antidiskriminačního práva antidiskriminační zákon, který do českého právního řádu 

zapracoval příslušné předpisy práva Evropské unie – celkem 11 antidiskriminačních 

směrnic. Antidiskriminační zákon ovšem neupravuje rovné zacházení a zákaz diskriminace 

ve všech oblastech, ale vztahuje se jen na určitý druh právních vztahů (jak bude uvedeno 

dále), u ostatních, které do jeho působnosti nespadají a nejsou upraveny ani jiným 

zákonem, zůstává nadále pramenem práva jen Listina a mezinárodní smlouvy a oběť se 

může domáhat toliko ochrany podle občanského zákoníku na základě žaloby na ochranu 

osobnosti.97 

Ze shora uvedeného popisu vidíme, že české antidiskriminační právo není ani 

v současnosti, kdy máme obecný antidiskriminační zákon, jednotným odvětvím práva. Ve 

skutečnosti jde o širší celek, který vychází jak z vnitrostátních pramenů včetně 

implementovaných předpisů EU, tak z pramenů mezinárodního práva (tj. z mezinárodních 

smluv, které jsou součástí právního řádu), z nichž je významný především systém 

antidiskriminačního práva Rady Evropy. 

1.2 TEORETICKÉ VYMEZENÍ OMBUDSMANSKÉ INSTITUCE 

1.2.1 Historický exkurz ombudsmana 

K tomu, abychom se mohli věnovat samotné podstatě Equality Body a  následně 

byli schopni posoudit, zda byla tato působnost vhodně svěřena právě veřejnému ochránci 

práv i v oblasti rovnosti mezi muži a ženami, je potřeba si na začátku obecně vysvětlit 

pojímání instituce ombudsmana a časové a místní souvislosti instituce. 

Instituce veřejného ochránce práv je ve světě obecně známa pod označením 

ombudsman. Původ tohoto slova nacházíme ve středověkém výrazu „umbup“, což 

znamená moc, autorita, který prapůvodem patrně pochází z islandštiny, případně 

                                                 
97 Žaloba na ochranu osobnosti ovšem nepředstavuje soudní ochranu proti porušení práva na rovné zacházení 
a před diskriminací, ale pouze proti neoprávněným zásahům do osobnostních práv oběti diskriminace – 
pokud tedy dojde k diskriminaci, ale nikoli k zásahu do osobnostních práv, není možné se touto žalobou 
ochrany domoci Z uvedeného vyplývá, že v právních vztazích, na které se nezvtahuje antidiskriminační 
zákon nebo zákony se speciální úpravou se může obět diskriminace domoci nápravy jen velmi obtížně. 
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ze švédského slova „ombud“, které označuje osobu, jenž vystupuje jako zástupce, 

zmocněnec či mluvčí jiných.98 

Jak naznačuje jazykový původ, tato instituce prvně vznikla právě ve 

skandinávských zemích99 a její prvotní účel spočíval v dohlížení na dodržování zákonů 

a ostatních právních předpisů a plnění povinností státními úředníky. První ústavní úpravu 

nalezneme zřejmě ve švédské konstituci z r. 1809, která výslovně stanoví, že úkolem 

ombudsmana jako orgánu parlamentu je dohlížet na to, jak soudci, vládní i ostatní úředníci 

zachovávají zákony a jiné právní předpisy.100 Instituce se postupně šířila i do dalších zemí, 

v roce 1919 byla založena ve Finsku, později v Norsku a Dánsku (1954), na Novém 

Zélandě (1962), a následně zejména v 70. a 80. letech minulého století se stala standardní 

součástí mnoha moderních právních států, a to včetně těch, ve kterých není běžný 

demokratický režim.101 V rámci Evropy významnou úlohu v tomto procesu sehrála také 

Rada Evropy, která podporovala rozšíření ombudsmanských institucí do všech evropských 

zemí.102 Přesto, že se pro ombudsmanské instituce se používá rozličné zákonné 

pojmenování v jednotlivých státech – např. mediátor, advokát, mluvčí, zplnomocněnec, 

ochránce apod., obecným zastřešujícím teoretickým pojmem zůstává označení 

ombudsman, což respektuje i tato práce. 

1.2.2 Proměny v pojímání 

Teoretičky a teoretikové zabývající se historickým vývojem instituce ombudsmana 

sledují postupnou proměnu v přístupu ombudsmanů k ochraně lidských práv, což se odráží 

i v současném vymezení českého veřejného ochránce práv jako Equality Body (jak bude 

dále rozvedeno). A. Šabatová103 uvádí, že ombudsman byl v počátcích pojímán pouze jako 

kontrola výkonu státní správy bez bližšího vztahu k lidským právům. Jednalo se o typ 

parlamentního ombudsmana, jak vznikal v původní podobě ve Švédsku a v průběhu 60. 

a počátku 70. let minulého století v Evropě, ale i v některých dalších zemích v anglo-

                                                 
98 Kolman, P. Vše důležité o ombudsmanovi. 1. Moderní obec, Praha : Economia, Roč. 8, č. 6, s. 3. 
99 V. Sládeček uvádí, že švédský král Karel XII. zřídil již v roce 1713 úřad královského nejvyššího 
ombudsmana, jehož úkolem bylo dohlížet na dodržování zákonů a ostatních právních předpisů a jiných 
povinností státními úředníky. Sládeček, V., Ombudsman, předobraz veřejného ochránce práv. Zákon 
o veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XVII.-XIX. 
100 Podrobněji se historií vzniku ombudsmana věnuje i Anna Šabatová (2008). 
101Sládeček, V . Zákon o  veřejném ochránci práv. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2000, s. XIX. 
102Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským vládám RE č. R (85)13 ze dne 23. 9. 1985 a  rezoluce 
č. R (85)8  ze dne 23. 9 . 1985. 
103 Šabatová, A . Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti – od správního 
k lidskoprávnímu pojetí. Disertační práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. s. 44 
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americké právní oblasti. Ochrana práv spočívala v dohledu nad dodržováním zákonů 

a ostatních právních předpisů a plnění povinností státními úředníky, postupně byla 

působnost rozšířena i na sledování „slušného“ chování a dodržování principů „dobré 

správy“, jednalo se tedy o působení v oblasti veřejnoprávní, bez přímé ingerence do 

ochrany lidských práv i v soukromé sféře. V průběhu doby pak dochází k rozšíření o  další 

kompetence, kdy se již dostává určité pozornosti také ochraně (základních) lidských práv. 

V. Sládeček příčinu toho spojuje s trvajícím celosvětovým a zvláště pak evropským 

trendem zlepšování ochrany (základních) práv a stále důslednějším prosazováním aplikace 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ale i se skutečností, že některá 

nezákonná jednání či jiná pochybení správních úřadů (při dosažení relevantního stupně 

intenzity) zároveň mohou zakládat porušení základních práv a svobod (např. průtahy 

v řízení, diskriminační přístupy, některé zásahy policie). Jak V. Sládeček ale uvádí, nadále 

jde spíše o zájem okrajový.104 

Teprve na ombudsmanských institucích vznikajících na konci 70. let a v 80. a 90. 

letech minulého století si teoretičky a teoretikové všímají rozšiřování osobní působnosti 

a případně nové definování věcné působnosti ombudsmana. V. Sládeček v této souvislosti 

uvádí, že jeho činnost již nemusí být omezena jen na orgány veřejné správy (ale i na jiné 

subjekty), a dále, že ombudsman není limitován ve svém šetření na nezákonné či 

nesprávné jednání správy, ba naopak. Jeho působnost je přednostně nasměrována na 

zkoumání porušování základních práv a  svobod garantovaných ústavou (např. 

Portugalsko, Maďarsko, Slovinsko, Gruzie, Moldávie), sledování výskytu „špatné správy“ 

postupně tvoří spíše oblast vedlejší. A. Šabatová si taktéž všímá, že nová působnost 

ombudsmanských institucí obvykle souvisí s lidskými právy, a to ať už jde o práva dětí, 

práva osob omezených na svobodě či úkoly spojené s překonáváním diskriminace.105 Tento 

proces pak A. Šabatová sleduje i u české instituce, u které dle jejího názoru také dochází 

k postupnému přechodu od administrativního pojetí k lidskoprávnímu. Tyto důvody byly 

také později jedním z argumentů pro svěření agendy rovného zacházení a ochrany před 

diskriminací v České republice právě veřejnému ochránci práv. To bude podrobněji 

vysvětleno dále, nyní se pojďme věnovat konkrétně instituci veřejného ochránce práv 

v České republice. 

                                                 
104 Sládeček V. Ombudsman a jeho role při ochraně lidských práv. in Postavení a role ombudsmana 
v demokratické společnosti: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 9 -20. 
105 Tomuto procesu se podrobně věnuje především Anna Šabatová (Šabatová, A. Místo veřejného ochránce 
práv v moderní demokratické společnosti – od správního k lidskoprávnímu pojetí. Disertační práce. Brno: 
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008.). 
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1.2.3 Historický exkurz veřejného ochránce práv v České republice 

Diskuze o potřebnosti zřízení instituce veřejného ochránce práv byly u nás vedeny 

již od počátku devadesátých let.106 Postupně bylo vypracováno několik návrhů zákona107, 

které se lišily ve všech možných aspektech (př. ústavní vs. zákonná úprava, věcná a  osobní 

působnost, důraz na lidská práva apod.). V. Sládeček v této souvislosti uvádí, že první 

návrh zákona o veřejném ochránci práv vznikl z podnětu nevládní organizace – Českého 

helsinského výboru108, který inicioval vznik prvního projektu legislativní úpravy. Vedle 

toho se problematikou možného zřízení instituce ombudsmana již v roce 1990 zabývala též 

studijní skupina Kanceláře prezidenta republiky, neboť Kancelář prezidenta republiky 

vyřizovala veliké množství stížností a žádostí obyvatel, které byly adresovány 

prezidentovi, a který tak vlastně nahrazoval neexistující instituci veřejného ochránce práv, 

přestože k tomu neměl patřičné pravomoci. Prvotní návrhy v podstatné míře akcentovaly 

působnost veřejného ochránce práv k základním lidským právům a svobodám. Žádný 

z těchto návrhů ale nebyl Parlamentem přijat. 

Nakonec byl na objednávku vlády v roce 1998 zpracován expertní skupinou 

z Právnické fakulty UK vládní návrh zákona o veřejném ochránci práv. Tento návrh byl 

následně schválen v prosinci 1999 a publikován ve sbírce listin jako zákon č. 149/1999 Sb. 

Přes předchozí diskuze a legislativní snahy byl v České republice nakonec zaveden 

model ombudsmana moci zákonodárné – tj. parlamentní (volen Poslaneckou sněmovnou 

na návrh prezidenta republiky a Senátu), monokratický (v čele jeden představitel), 

celostátní orgán bez zakotvení v Ústavě (založen na základě zákona), který měl působit 

k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich 

nečinností, aniž by k tomu byl ale nadán exekutivními oprávněními. Rozsáhlá akcentace 

ochrany lidských práv a svobod z předchozích legislativních návrhů byla opuštěna; jedinou 

                                                 
106 Podrobněji k historickému pozadí a vývoji srov. Sládeček, V. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné 
správě. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica 3 -4 /1997. Praha: Karolinum. 1998, s. 106 a násl. 
107 A. Šabatová podrobněji rozebírá federální návrh a  pět verzí zákona z období České republiky (Šabatová, 
A. Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti – od správního k lidskoprávnímu 
pojetí. Disertační práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 48). 
108 Sládeček, V. Zřízení instituce ombudsmana a spolupráce s nevládními organizacemi. Lidská práva, 2001, 
č. 2, s. 3-5. Tento uvádí, že již ve Zpravodaji Československého helsinského výboru č. 7/1990 byla 
uveřejněna stať o finské instituci ombudsmana v překladu členky Čs.H.V. Aleny Čepkové. Byla jednou 
z prvních statí věnovaných této problematice v Československu. Nevládní organizace Čs.H.V., později ČHV 
si ze své praxe uvědomovala, jak naléhavá a potřebná je ochrana práv konkrétních občanů a dalších obyvatel 
v zemi. Proto sama zřídila právní a sociální poradnu ČHV, později – ve spolupráci a s podporou UNHCR – 
Poradnu pro uprchlíky a Poradnu pro otázky občanství. 
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modifikací bylo ustanovení v základní definici, že veřejný ochránce práv má svou činností 

i „ přispívat k ochraně základních práv a  svobod“. Z důvodové zprávy k zákonu 

o veřejném ochránci práv se dočteme, že chápání ombudsmana především jako ochránce 

základních práv a svobod je určitý omyl, který by tak mohl konkurovat soudnictví. 

Vycházelo se tedy ze zachování pojetí dělby moci, konstrukce pravomocí jednotlivých 

státních orgánů i vztahů mezi nimi. Otázka ochrany základních, ústavně zaručených 

lidských práv a svobod (včetně ochrany před diskriminací) byla chápána jako příliš citlivá 

a i z tohoto důvodu zůstala zachována koncepce, že jejich ochrana především přísluší 

soudům, zvláště pak soudu Ústavnímu a  soudnictví správnímu.109 Důvodová zpráva 

k zákonu o veřejném ochránci práv výslovně stanoví, že „…Ombudsman se tedy může 

zabývat jen otázkami souvisejícími s veřejnou správou a nikoliv věcmi v širším záběru, 

věcmi soukromoprávního rázu.110 

V počátcích přijetí tohoto zákona a zřízení instituce veřejného ochránce práv se 

tedy rozhodně nepočítalo s tím, že by jeho působnost byla i v oblasti soukromoprávní a že 

by v ní mohl a měl přispívat k ochraně základních lidských práv a svobod, např. ochraně 

práva na rovnost mezi ženami a  muži. K této změně pojetí došlo až v průběhu let 

fungování instituce, přičemž některé teoretičky a někteří teoretikové poukazují, že nešlo 

o ojedinělý vývoj v rámci České republiky, ale podobným procesem procházejí 

ombudsmanské instituce všude po světě.111 Jiní naopak tento proces přirovnávají spíše 

k „nouzovému sběrnému dvoru“, kdy jsou veřejnému ochránci práv svěřovány působnosti 

v případech, když je třeba plnit mezinárodní závazky a zároveň se k tomu nechce zřizovat 

nová instituce.112 

1.2.4 Obecná definice veřejného ochránce práv 

Instituce veřejného ochránce práv v České republice byla při svém vzniku zřízena 

jako nezávislá a nestranná osoba volená Parlamentem, která na základě stížností nebo 

z vlastní iniciativy a poměrně neformálně měla a má šetřit namítanou nezákonnost 

(protiprávnost) nebo jiná pochybení (tj. jednání v souladu s právními předpisy, ovšem jinak 

                                                 
109 Sládeček V. Ombudsman a jeho role při ochraně lidských práv. in Postavení a  role ombudsmana 
v demokratické společnosti: Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 9-20. 
110 Sládeček, V. Zřízení instituce ombudsmana a  spolupráce s  nevládními organizacemi. Lidská práva, 
2001, č. 2, s. 3 -5. 
111 srov. např. Šabatová, A. Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti – od 
správního k lidskoprávnímu pojetí. Disertační práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008.. 
112 srov. Sládeček. V. Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář. 2., podstatně přepracované a rozšířené 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2011.s. 50. 
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nesprávná, nepřiměřená atp.) v jednání (včetně event. nečinnosti) veřejné správy. Veřejný 

ochránce práv se má věcí začít zabývat zpravidla tehdy, když není k dispozici jiný účinný 

(obranný) právní prostředek, a svými přímo nevynutitelnými doporučeními iniciuje 

nápravu.113 Jak bylo shora zmíněno, tato původní definice je v současnosti rozšířena o další 

okruh působností v oblasti soukromoprávní, a to dohled nad místy, kde je omezena lidská 

svoboda, a ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací, čímž mělo 

dojít k rozšíření jeho lidskoprávní aktivity.114 Problémy s tím spojené budou vysvětleny 

následně. 

1.2.5 Zákonná úprava v České republice 

Jak již bylo uvedeno, právní úprava instituce veřejného ochránce práv je zakotvena 

v zákonu o  Veřejném ochránci práv. Zákonodárce v ustanovení § 1 odst. 1 definuje 

instituci veřejného ochránce práv a v dalších odstavcích § 1 a též v § 22 pak vymezuje jeho 

působnosti. Původní znění ustanovení § 1 ovšem mělo pouze čtyři odstavce, zatímco nyní 

jich má devět, což nám potvrzuje shora uvedený vývoj vzdalování se od klasického pojetí 

ombudsmana moci zákonodárné. Proto definice uvedená v prvém odstavci zákona, která 

stanoví, že „působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je toto 

jednání v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 

správy, jakož i před nečinností těchto úřadů a institucí, a tím přispívá k ochraně 

základních práv a svobod“, již není jediným vymezením činnosti tohoto úřadu a je potřeba 

vzít v úvahu i jeho další působnosti, jak jsou uvedeny dále.115 

Obecně si k této instituci můžeme uvést, že veřejný ochránce práv je volen 

Poslaneckou sněmovnou na funkční období šesti let z kandidátů, z nichž po dvou navrhuje 

prezident republiky a Senát. Veřejným ochráncem práv může být zvolen každý, kdo je 

volitelný do Senátu, ale jen na dvě po sobě následující funkční období (max. tedy na 12let). 

Zákon o veřejném ochránci práv dále stanoví, že veřejný ochránce práv má zástupkyni či 

zástupce, která nebo který zastupuje veřejného ochránce práv v plném rozsahu v  době jeho 

nepřítomnosti. Veřejný ochránce práv může zástupkyni či zástupce pověřit výkonem části 

své působnosti. Ohledně volby, pozbytí funkce, odvolání z funkce a právním postavení 

                                                 
113 Sládeček. V. Veřejný ochránce práv: česká varianta ombudsmana skutečností, Právní rozhledy 8 /2001, s. 
351. 
114 Tento názor zastává např. Anna Šabatová (Šabatová, A. Místo veřejného ochránce práv v moderní 
demokratické společnosti – od správního k lidskoprávnímu pojetí. Disertační práce. Brno: Právnická fakulta 
Masarykovy univerzity, 2008.). 
115 ust. § 1  zákona o  Veřejném ochránci práv. 
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zástupkyně či zástupce platí obdobně ustanovení týkající se veřejného ochránce práv.116 

V praxi to znamená, že veřejný ochránce práv i jeho zástupkyně či zástupce jsou 

navrhováni i voleni odděleně, kdy veřejný ochránce práv si svou zástupkyni či svého 

zástupce nejenom nevolí přímo, ale nemůže se ani k návrhu vyjádřit či jinak ovlivnit určení 

své nejbližší spolupracovnice či svého nejbližšího spolupracovníka, což s sebou může 

přinést problémy. Na druhou stranu to znamená, že postavení zástupkyně či zástupce je 

nezávislé na veřejném ochránci práv a zaručuje ji/mu dosti silný mandát. Tímto se úprava 

českého veřejného ochránce práv odlišuje od modelů v jiných zemích, kde nejsou 

zástupkyně a zástupci takto voleni, ale ombudsman si je vybírá sám ze svých 

spolupracovnic a  spolupracovníků, nebo alespoň podává návrh parlamentu, který podle 

něj následně zástupkyni či zástupce zvolí.117 

1.2.6 Úřad veřejného ochránce práv 

Za dobu existence instituce stáli v čele úřadu veřejného ochránce práv nejprve dva 

představitelé a v současnosti je třetí představitelkou žena. Prvním veřejným ochráncem 

práv byl právník, advokát, politický nestraník, bývalý předseda Nejvyššího soudu a  

ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl. Funkci vykonával v období od 18. 12. 2000 do 

09. 05. 2010. Od 13. 09. 2010118 do 17. 02. 2014 zastával funkci JUDr. Pavel Varvařovský, 

který působil mimo jiné v podnikové advokacii, byl soudcem Nejvyššího soudu a posléze 

soudcem Ústavního soudu ČR. Od 18. 02. 2014 je první veřejnou ochránkyní práv žena, a 

to Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., která již v letech 2001 až 2007 byla ve funkci první 

zástupkyně tehdejšího veřejného ochránce práv JUDr. Motejla. Anna Šabatová je 

představitelka předlistopadového disentu, která po roce 1990 působila především 

v nevládních organizacích na ochranu lidských práv, naposledy např. v Českém 

Helsinském výboru. Další zástupkyní byla RNDr. Jitka Seidlová, bývalá senátorka, která 

                                                 
116 ust. § 2  odst. 4  zákona o  Veřejném ochránci práv. 
117 O  možných komplikacích s  volbou zástupce spojených se vyjadřují teoretičky a  teoretici (Sládeček. 
2001), ale i  osoby s  praktickými zkušenostmi (Šabatová 2008). V . Sládeček popisuje fakt, že O . Motejl po 
svém zvolení vyjádřil určité pochybnosti o  svém setrvání ve funkci, pokud jeho zástupcem bude zvolen J . 
Voráček, který sám hlasoval proti návrhu zákona (což byla nominace zjevně „politická“). A . Šabatová na 
základě vlastních zkušeností uvádí, že nepovažuje tuto úpravu za šťastnou, neboť za určitých okolností by se 
mohla stát destrukčním faktorem ovlivňujícím chod celé instituce. De lege ferenda by tak bylo vhodné, aby 
přednostně zvolený veřejný ochránce práv měl alespoň neformální možnost se vyjádřit k  návrhu (návrhům) 
na svého zástupce. 
118 Po úmrtí veřejného ochránce práv JUDr. Otakara Motejla dne 10.05.2010 byl tento úřad kvůli 
nejednotnému názoru politických představitelů a  představitelek a  nemožnosti se dohodnout na konkrétní 
osobě po několik měsíců neobsazen. Dne 07.09.2010 zvolila Poslanecká sněmovna do této funkce 
současného představitele JUDr. Pavla Varvařovského. Slib veřejného ochránce práv složil 13.09.2010, od té 
doby funkci vykonává. Mezi jeho protikandidáty již tehdy byla například i současná představitelka veřejného 
ochránce práv PhDr. Anna Šabatová, Ph.D. 
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se v předchozí politické praxi věnovala zejména oblasti životního prostředí, veřejné a státní 

správy, legislativě občanství, volebnímu právu a ochraně ústavních práv. Její funkční 

období začalo od 14. 02. 2007 a uplynulo 01. 03. 2013. V současnosti je zástupcem JUDr. 

Stanislav Křeček, jenž byl poslancem za ČSSD. Jeho funkční období započalo dnem 05. 

04. 2013. 

Funkce veřejného ochránce práv je veřejnou funkcí. Sídlem veřejného ochránce 

práv je Brno.119 Dále je stanoveno, že funkce veřejného ochránce práv je neslučitelná 

s funkcí prezidenta republiky, poslance, senátora a soudce, jakož i s jakoukoliv činností ve 

veřejné správě. Výkon funkce veřejného ochránce práv je neslučitelný s jinou výdělečnou 

činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, 

publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její 

důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce. Dále má 

veřejný ochránce práv stanovenu povinnost vykonávat svou funkci nezávisle a nestranně a 

za výkon funkce odpovídá Poslanecké sněmovně.120 

1.2.7 Působnost veřejného ochránce práv 

Od počátku zřízení instituce veřejného ochránce práv se jeho působnost vztahuje na 

ministerstva a jiné správní úřady s celostátní působností, správní úřady jim podléhající, 

Českou národní banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a televizní 

vysílání, orgány územních samosprávných celků a, není-li stanoveno jinak, na Policii ČR, 

Armádu ČR, Hradní stráž, Vězeňskou službu ČR, zařízení, v nichž se vykonává vazba, 

trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení, jakož i na veřejné 

zdravotní pojišťovny.121 

Úkolem veřejného ochránce práv je také provádět systematické návštěvy míst, kde 

se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo 

v důsledku závislosti na poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před 

mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním a jiným špatným 

zacházením.122 Tato působnost mu byla svěřena zákonem č. 381/2005 Sb. a jednalo se 

o první rozšíření. V tomto ohledu se působnost veřejného ochránce práv v určitém ohledu 

vztahovala již i na některé subjekty soukromoprávní (zejména soukromá zařízení 
                                                 
119 Ust. § 2 zákona o Veřejném ochránci práv. 
120 Ust. § 5 zákona o Veřejném ochránci práv. 
121 ust. § 1 odst. 2 zákona o Veřejném ochránci práv 
122 ust. § 1 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci práv 
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poskytující rezidenční sociální či zdravotnické služby). Vzhledem ke specializované 

povaze vykonávané činnosti veřejného ochránce práv ve vztahu k těmto subjektům 

nepředstavovala tato změna sice ještě zásadní průlom ve vymezení jeho působnosti, 

nicméně již předznamenává trend diferenciace činnosti veřejného ochránce práv. Tento 

zákon veřejnému ochránci práv rovněž umožnil navrhovat nejvyššímu státnímu zástupci 

podání žaloby k ochraně veřejného zájmu.123 Veřejnému ochránci práv bylo dále zákonem 

č. 314/2008 Sb. svěřeno oprávnění podávat návrh na zahájení řízení podle zákona o řízení 

ve věcech soudců a stáních zástupců a zúčastnit se tohoto řízení. 

Novelou provedenou antidiskriminačním zákonem v roce 2009 pak byla rozšířena 

působnost veřejného ochránce práv i ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před 

diskriminací124. Tím se veřejný ochránce práv stal Equality Body pro Českou republiku. 

Vzhledem k tomu, že k diskriminaci dochází velmi často právě v soukromoprávních 

vztazích, došlo k významnému rozšíření jeho působnosti do sféry soukromoprávní. To 

bylo jádrem největších sporů, neboť tím bylo v podstatě překonáno původní výlučně 

správní pojetí. 

Novela zákona o pobytu cizinců125 s účinností od 01. 01. 2011 svěřila veřejnému 

ochránci práv poslední novou působnost, spočívající ve sledování zajištění cizinců 

a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění 

cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí 

svobody.126 V současnosti se tak ochránce ve větší míře věnuje i právnímu postavení 

cizinců. 

Na shora uvedeném výčtu působností veřejného ochránce práv můžeme přehledně 

vidět, že tato instituce byla původně na konci 90. let v českém právním řádu skutečně 

zřízena pouze k ochraně práv osob v oblasti běžného výkonu státní správy, případně i jiné 

veřejné správy, aniž by zde byla pravomoc zasahovat do ochrany práv i v oblasti 

soukromoprávní. Veřejnému ochránci práv nebyla svěřena osobní působnost vůči 

soukromoprávním subjektům a vůči úřadům, na něž se ze zákona jeho působnost 

nevztahuje. Postupným vývojem (částečně v důsledku rozšíření působnosti o dohled nad 
                                                 
123 ust. § 22 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci práv 
124 ust. § 1 odst. 5 zákona o Veřejném ochránci práv 
125 Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu 
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
126 ust. § 1 odst. 6 zákona o Veřejném ochránci práv 
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místy a především o ochranu před diskriminací) ale došlo ke změně v původním pojetí, 

čehož si všímají i mnozí teoretičky a teoretikové. Současná představitelka veřejného 

ochránce práv Anna Šabatová ve své teoretické práci podrobně sleduje, jak instituce 

veřejného ochránce práv prošla za deset let své existence procesem směřování od 

administrativního pojetí ombudsmanské instituce k lidskoprávnímu pojetí, přičemž se 

k tomuto procesu staví kladně a domnívá se, že veřejný ochránce práv má v systému 

ochrany základních práv své nezastupitelné místo.127 Vedle toho se objevují spíše 

skeptické názory, jako např. v pořadí druhé zástupkyně Jitky Seitlové, která hovoří o tom, 

že přidělováním nových působností se „z instituce veřejného ochránce práv stává 

administrativní moloch státu ztrácející šanci naplňovat původní poslání“ 128. Další názory 

pak proces přirovnávají ke „sběrnému dvoru“, kdy jsou veřejnému ochránci práv 

svěřovány všechny odpadní činnosti, které nelze svěřit jinému orgánu.129 

K těmto kritickým názorům se lze spíše připojit, neboť způsobují jistou 

nekonzistentnost v původně jednoznačně vymezené instituci. Podstatným argumentem je 

především rozsah pravomocí veřejného ochránce práv vůči soukromoprávním subjektům. 

Zatímco vůči veřejnoprávním subjektům má široká oprávnění (spočívající např. v šetření 

na místě, žádání o informace a součinnost, nahlížení do spisů apod.), vůči 

soukromoprávním je v tomto rozsahu mít nemůže, neboť by se mohlo jednat o protiústavní 

zásah do základních práv a svobod (ani orgány činné v trestním řízení nemohou takto 

postupovat bez souhlasu soudu). Kromě toho, že má dvojí osobní působnost, mu také 

v oblasti rovného zacházení vůči soukromoprávním subjektům musela logicky být svěřena 

i jiná oprávnění (jak bude podrobněji rozebráno). Tím ale zároveň vznikl jistý nesourodý 

dvoukolejný systém právních režimů při vyřizování podnětů, což může vést ke zmatení 

a následnému zklamání především stěžovatelů, kteří mohou očekávat od veřejného 

ochránce práv zcela jiný postup (např. možnost sjednání nápravy v případě diskriminace, 

jíž se dopustil soukromoprávní subjekt). 

                                                 
127 Šabatová, A. Místo veřejného ochránce práv v moderní demokratické společnosti – od správního 
k lidskoprávnímu pojetí. Disertační práce. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 106. 
128 Seitlová, J. Naplnil ombudsman v ČR očekávání veřejnosti? in Hrazdilková, I. (ed.), 2010, s. 26. 
129 Sládeček. V. Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář. 2., podstatně přepracované a rozšířené vydání. 
Praha: C.H. Beck, 2011, s. 50. 
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1.3 TEORETICKÉ VYMEZENÍ EQUALITY BODY 

1.3.1 Equality Body 

Jednotné teoretické vymezení pojmu Equality body nenalezneme. Jedná se o právní 

pojem, který pochází z práva EU, nicméně ani zde není přímo obsažena definice a jeho 

obsah tak můžeme vymezit jen nepřímo právním výkladem. Do češtiny je tento pojem 

překládán různě, např. složitým opisem jako „subjekt pověřený podporou rovného 

zacházení“, případně se používá pojem nepřeložený. 

Equality Bodies jsou teoreticky definovány jako nezávislé instituce, které pomáhají 

obětem diskriminace a sledují a zaznamenávají diskriminační otázky a podporují rovnost. 

Jejich bližší zákonnou úpravu si nyní pojďme teoreticky vymezit. 

1.3.2 Equality Bodies v EU 

Důležitou součástí antidiskriminačních směrnic přijatých po roce 2000 je požadavek 

institucionálního charakteru. Konkrétně směrnice o rasové rovnosti č. 2000/43, směrnice 

o rovném zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám č. 2004/113 

a přepracovaná směrnice o rovném postavení žen a mužů č. 2006/54/ES požadují, aby 

členské státy zřídily specializované subjekty pro rovné zacházení na podporu práva na 

rovnost na základě rasového a etnického původu a pohlaví (Equality Body).130 Požadavek, 

aby zřídily specializované subjekty na základě náboženského vyznání či víry, postižení, 

sexuální orientace nebo věku zatím právem EU není stanoven. Směrnice členským státům 

neukládají, zda mají vytvořit subjekty nové či stanovenými pravomocemi pověří subjekty 

již existující. Nicméně každý členský stát EU je povinen určit subjekt, který bude provádět 

úlohy vyplývající z těchto směrnic, a  to: 

− poskytování nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení 

řízení z  důvodu diskriminace, 

− provádění nezávislých studií týkajících se diskriminace, 

                                                 
130 Ustanovení směrnice č. 2000/43 (čl. 13), č. 2002/73 (čl. 8a), č. 2004/113 (čl. 12) a č. 2006/54 (čl. 20) (jež 
převzala ustanovení směrnice 2002/73) o  pověření určitých subjektů podporou rovného zacházení. Směrnice 
č. 2000/78 požadavek takového pověření neobsahuje. Poprvé bylo toto ustanovení vloženo jako čl. 13 do 
směrnice č. 2000/43, které konkrétně stanoví, že (1 .) Členské státy určí jeden nebo několik subjektů 
pověřených podporou rovného zacházení se všemi osobami bez diskriminace na základě rasy nebo etnického 
původu. Mohou být součástí orgánů pověřených ochranou lidských práv nebo ochranou práv osob na 
vnitrostátní úrovni. (2 .) Členské státy zajistí, aby do pravomoci těchto subjektů spadalo poskytování 
nezávislé pomoci obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z  důvodu diskriminace, 
příprava nezávislých studií týkajících se diskriminace, zveřejňování nezávislých zpráv a  podávání 
doporučení k  jakékoli otázce související s  touto diskriminací. 
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− zveřejňování nezávislých zpráv a podávání doporučení k jakékoli otázce související 

s diskriminací, 

− na příslušné úrovni výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty, 

například s budoucím Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. 

Uvedené pojmy, se kterými směrnice pracují (jako „pomoc“, „studie“ či 

„doporučení“), ovšem nejsou definovány, proto ani jednotné vymezení Equality Body 

nenajdeme. Z povahy věci se ale dá dovodit, jaké konkrétní vlastnosti Equality Body musí 

vykazovat, jedná se např. o určité prvky nezávislosti.131 

Antidiskriminační směrnice stanoví toliko cíl, kterého má být dosaženo, postup 

k němu je ponechán na státech. Cílem je svěření této agendy buď jedné či více existujícím 

nebo nově ustanoveným subjektům (orgánům, úřadům, institucím apod.). Směrnice již ale 

nestanoví pokyny členským státům, jak mají tyto národní Equality Body fungovat.132 

Skutečnost je tedy taková, že Equality Body zřízené v jednotlivých členských státech se 

značně liší nejen v povaze těchto subjektů, ale i ve své věcné působnosti a pravomocích 

týkajících se jednotlivých důvodů diskriminace. Některé jsou omezeny pouze na jeden či 

několik důvodů diskriminace, zatímco jiné zahrnují všechny důvody uvedené 

v antidiskriminačních směrnicích plus některé další, některé mohou samy sjednávat 

nápravu či zastupovat poškozené před soudem, či jsou dokonce jakýmsi kvazisoudním 

orgánem, jiné poskytují toliko metodickou pomoc. V některých státech mají jeden 

centralizovaný subjekt, v jiných je agenda rozdělena mezi více subjektů. Nelze tedy 

konstatovat, že by na základě požadavků práva EU byl ve všech členských státech dosažen 

stejný stupeň institucionálního zabezpečení rovného zacházení. Stav v jednotlivých 

členských státech je nicméně možné porovnat a posoudit na základě pravidelně 

vycházejících zpráv a studií, jako je např. publikace European Anti-discrimination Law 

                                                 
131 Viz Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. Rovnost a diskriminace. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 
151. 
132 Evropská komise nicméně ve svých doporučeních pro Equality Bodies radí následující: nezávislost 
instituce by měla být garantována zákonem a jasnými pravomocemi; instituce musí být snadno dosažitelná; 
finanční zdroje by měly být zajištěny ve fiskálním rozpočtu, aby byla zajištěna kontinuita a nezávislost; 
zaměření se na poskytování pomoci v individuálních případech by mělo být doplněno zaměřením se na 
dlouhodobější strukturální změny v praxi ; pomoc by měla být poskytována zdarma, jak obětem, tak 
svědkům diskriminace; politická role: instituci by měl být i formálně zajištěn přístup k tvorbě 
a připomínkování zákonů; instituce by měla být zajištěna dostatečnými prostředky, aby mohla provádět 
studie jako dostupný nástroj pro analyzování skutečné úrovně diskriminace a problémů týkajících se rovného 
zacházení; instituce by měla podporovat koordinaci studií a vytvářet dlouhodobé plány na témata, která mají 
být do studií zahrnuta; instituce by měla využívat vzdělávání jako nástroj pro změnu praxe tak, aby se 
případy diskriminace neopakovaly. 
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Review zpracovávaná sítí právních expertů v oblasti antidiskriminačního práva za podpory 

Evropské komise. 

Měli bychom též zmínit, že na evropské úrovni existuje síť EQUINET složená 

celkem z 38 Equality Body z 31 evropských zemí.133 EQUINET je zřízena za účelem 

zajištění spolupráce a výměny informací mezi těmito národními Equality Body, jež mají 

v členských státech na starosti uplatňování antidiskriminačních právních předpisů.134 Za 

tím účelem zřizuje EQUINET pracovní skupiny svých členů. Soustřeďují se na otázky 

právního výkladu institutů ochrany před diskriminací, efektivního výkonu pravomocí 

národních institucí, výměnu informací v oblasti politiky prosazování rovných příležitostí 

a dialog s evropskými institucemi k současnému politickému vývoji v relevantních 

oblastech. Členem je též veřejný ochránce práv za Českou republiku. 

Povinnost zřídit specializované subjekty je tedy primárně stanovena právem EU. 

Ovšem obdobný požadavek na vytvoření speciální instituce pro boj s rasismem, xenofobií, 

antisemitismem a intolerancí na národní úrovni je obsažen také v doporučení č. 2 Evropské 

komise proti rasismu a intoleranci, která je orgánem Rady Evropy. Uvedená instituce by 

měla např. poskytovat pomoc obětem diskriminace včetně pomoci právní, projednávat 

stížnosti a podání týkající se jednotlivých případů s cílem dosáhnout mimosoudního 

vyrovnání nebo závazného a vynutitelného rozhodnutí podle zákona, zvyšovat 

informovanost veřejnosti o otázkách diskriminace a vypracovávat a vydávat informace 

a dokumenty týkající se těchto otázek.135 Jedná se sice toliko o nezávislé doporučení, 

přičemž státům nehrozí sankce v případě nezřízení tohoto orgánu, nicméně i zde lze 

vypozorovat provázanost práva EU a práva Rady Evropy. 

1.3.3 Equality Body v ČR 

Jak vyplývá ze shora uvedeného, taktéž Česká republika jako členský stát EU byla 

povinna v souladu se směrnicemi zřídit Equality body, neboli pověřit určitý subjekt 

podporou rovného zacházení, aby zajišťoval poskytování nezávislé pomoci obětem 

diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodu diskriminace, připravoval 

nezávislé studie týkající se diskriminace, zveřejňoval nezávislé zprávy a podával 
                                                 
133 Členy EQUINET jsou všechny členské státy Evropské unie a dále přistupující stát Chorvatsko, 
kandidátské země Makedonie a Srbsko, a též Norsko. 
134 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Rozšíření opatření proti diskriminaci 
na oblasti mimo zaměstnanost a argumenty pro jednotnou souhrnnou směrnici proti diskriminaci. Úřední 
věstník C 077, 31/03/2009 S. 0102 – 0108. 
135 Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu. 
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doporučení k jakékoli otázce související s diskriminací. Equality body měl vzniknout 

nejpozději v roce 2005, což se nestalo. V té době sice fungovaly jiné kontrolní orgány 

(např. inspektoráty práce, úřady práce, Česká obchodní inspekce, Česká školní inspekce, 

krajské úřady), které se diskriminací také mohly v rámci své působnosti zabývat, neboť 

měly možnost zahájit správní řízení a ukládat pokuty, nicméně jednalo se pouze o kontrolu 

ve vymezených oblastech úpravy. Navíc nesplňovaly všechny požadavky na Equality 

Body (např. nezávislost), chybělo zajištění některých úkolů (např. zpracovávání 

nezávislých studií, zpráv, doporučení aj.), navíc se ve většině nejednalo o orgány zaměřené 

na pomoc jednotlivcům a obhajobu principů lidských práv. Až do přijetí 

antidiskriminačního zákona tak neexistoval žádný takový subjekt, který by byl všemi 

těmito úkoly pověřen a byl by schopen efektivně zajišťovat rovné zacházení a boj 

s diskriminací v souladu s antidiskriminačními směrnicemi.136 

Spolu s přípravou antidiskriminačního zákona se tak zvažovalo rovněž 

institucionální zajištění. Řešilo se, zda ustavit jeden nebo více orgánů na ochranu před 

diskriminací. Varianta, aby různé funkce byly vykonávány různými orgány, nakonec byla 

nahrazena druhou možností svěření veškeré agendy jedinému orgánu. To zároveň vyvolalo 

otázku, zda ji svěřit nějakému již stávajícímu či zda zřídit nový orgán a komu by měl být 

tento orgán podřízen.137 V úvahu byly brány čtyři obecné varianty – orgán ustanovený 

v rámci některého ministerstva, orgán ustanovený v rámci Úřadu vlády České republiky, 

oddělení v rámci úřadu veřejného ochránce práv nebo ustavení zcela nezávislého orgánu 

přímo podléhajícího Poslanecké sněmovně ČR. Konkrétně pak byly v diskusích jako 

potenciální nositelé zmíněny Kancelář prezidenta republiky, některý z výborů (či 

podvýborů) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Rada vlády pro lidská 

práva a zmocněnec vlády pro lidská práva či některý z místopředsedů vlády. Všechny tyto 

návrhy ale byly nakonec zamítnuty z důvodu, že byly považovány za velmi obtížně 

realizovatelné. 

V užším výběru se nakonec zvažovalo, zda tímto Equality body má být nově 

zřízené Centrum pro rovné zacházení jako další organizační složka státu nebo již existující 

                                                 
136 srov. Appeltová M. či Havelková, B. in Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí 
žen a mužů. Praha: Nadace Open society fund, 2008 [online]. [cit. 2012-11-15] Dostupné z: 
<http://www.proequality.cz/res/data/005/000588.pdf>. 
137 Více o zvažovaných možnostech ustanovení Equality Body in Zpráva o možnostech opatření k odstranění 
diskriminace. Praha: LRV 2002. [online] [cit. 2013-03-16] Dostupné z: 
<http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zprava-o-moznostech-opatreni-k-odstraneni-diskriminace-
2148/>. 
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instituce veřejného ochránce práv. Přestože Legislativní rada vlády doporučila vládě, aby 

zvolila variantu nového orgánu – Centra pro rovné zacházení, vláda navíc přes nesouhlas 

velkého množství odbornic a odborníků včetně neziskových organizací138 a zároveň 

samotného tehdejšího představitele veřejného ochránce práv139 rozhodla jinak. Toto 

rozhodnutí bylo obhajováno tím, že vzhledem k politické neprůchodnosti vytvoření nového 

orgánu, bylo raději zvoleno svěření této agendy již existujícímu úřadu veřejného ochránce 

práv, a to i přes vědomí určité nesystémovosti navrhovaného řešení.140 Působnost tak byla 

s účinností od 01. 12. 2009 rozšířena a k tomu zavedeny odpovídající pravomoci 

u veřejného ochránce práv, kde vzniklo speciální antidiskriminační oddělení. 

V předchozím textu již bylo vysvětleno, že veřejný ochránce práv se tímto stal jedním 

z článků institucionálního zabezpečení rovného postavení žen a mužů v České republice. 

Stížnosti na diskriminační jednání (tzv. podněty), a to včetně diskriminace z důvodu 

pohlaví a genderu, jsou nyní oblastí působnosti, kde má veřejný ochránce práv pravomoc 

vstupovat též do soukromoprávních vztahů či sporů. 

Zákonodárce oficiálně odůvodňoval volbu veřejného ochránce práv tak, že 

požadovaná instituce by měla plnit do jisté míry podobnou úlohu jako současný veřejný 

ochránce práv a že se systémově podobá „orgánům ombudsmanského typu“, s nimiž sdílí 

některé klíčové vlastnosti (nezávislost, neudělování sankcí, preventivní charakter 

působení). Argumentovalo se tím, že v jiných zemích, např. ve Švédsku, Finsku a Norsku 

je tato problematika svěřena orgánu, jenž je označen jako „ombudsman“. Dále se 

vyzdvihovalo, že je v souladu se současným trendem svěření všech úkolů jednomu 

specializovanému orgánu. Některé země EU, kde existovalo vícero orgánů na podporu 

rovnosti, později rozhodly z odborných i hospodářských důvodů o vytvoření jednoho 

orgánu.141 

Proti uvedenému řešení svěření veřejnému ochránci práv bylo vzneseno několik 

protiargumentů jak právní, tak praktické povahy. Nesouhlasili jednak ti teoretikové 

                                                 
138 Pro zřízení nového Centra pro rovné zacházení se vyslovovali např. Poradna pro občanství/Občanská 
a lidská práva, Česká ženská lobby, proFem o.p.s. či doc. Zdeněk Kühn ve Zpravodajské zprávě předložené 
v květnu 2007 Legislativní Radě vlády. 
139 K rozšíření působnosti veřejného ochránce práv se opakovaně skepticky vyjadřoval již první představitel 
veřejného ochránce práv Otakar Motejl stejně jako předchozí představitel Pavel Varvařovský, srov. např. 
Motejl, O. Reakce na polemiku o rozsahu zvláštních oprávnění ochránce. in Hrabcová, D. (ed.) Působení 
ombudsmana v demokratické společnosti, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 95 a  n . či Souhrnná 
zpráva o činnosti Veřejného ochránce práv za r. 2009, s. 167. 
140 Uváděno ve vypořádání připomínek k návrhu antidiskriminačního zákona. [online] [cit. 2013-03-29] 
Dostupné z: <http://lidskaprava.poradna-prava.cz/folder05/vyporadani_zasadnich_pripominek.pdf>. 
141 Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu. 
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a teoretičky, kteří argumentovali právní povahou českého ombudsmana a uváděli, že 

instituce veřejného ochránce práv vznikla za jiným účelem (prioritně byl zřízen za účelem 

kontroly veřejné správy) a přiznáním nové působnosti v soukromoprávních vztazích se 

původnímu klasickému pojetí ombudsmana vzdaluje. Dále se uvádělo, že veřejný ochránce 

práv nemá a nebude mít dostatečné lidské zdroje na zajištění této agendy (došlo pouze 

k rozšíření personálu o 7 právniček a právníků v novém oddělení) a ani stavebně-technické 

kapacity. Nejzávažnějším protiargumentem pak byla skutečnost, že působnost instituce 

zajišťující rovné zacházení se musí vztahovat i na subjekty soukromoprávní, neboť 

původci diskriminace jsou v naprosté většině případů právě soukromoprávní subjekty 

(např. zaměstnavatelé apod.)., zatímco dosavadní působnost veřejného ochránce práv 

zahrnovala pouze vybrané subjekty veřejnoprávní. V důvodové zprávě zákonodárce tento 

argument vyvracel tím, že již v průběhu projednávání prvního návrhu antidiskriminačního 

zákona byla přijata novela zákona o veřejném ochránci práv (zákon č. 381/2005 Sb.), která 

rozšířila působnosti veřejného ochránce práv o provádění preventivních systematických 

návštěv v místech, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě 

veřejnou mocí, a byla tak již rozšířena i o některé subjekty soukromoprávní (zejména 

soukromá zařízení poskytující rezidenční sociální či zdravotnické služby), byť nikoli 

v takovém rozsahu jako na základě antidiskriminačního zákona. 

Zásadní odmítavý postoj při tvorbě antidiskriminačního zákona projevoval též 

samotný tehdejší představitel veřejného ochránce práv. Veřejně konstatoval, že jako 

Equality Body nebude klást důraz na dlouhodobější strukturální změny v praxi a nebude 

zastupovat oběti v soudním řízení, ale bude se soustředit převážně na metodickou 

pomoc.142 V připomínkovém řízení k návrhu antidiskriminačního zákona pak zásadně 

nesouhlasil s navrhovaným zněním v otázce institucionálního zabezpečení. Tento rozpor 

byl po dohodě s veřejným ochráncem práv vyřešen vypuštěním §§ 10 – 16 původního 

návrhu upravující možnost mediace, poskytování právní pomoci a proces přijímání 

podnětů. Antidiskriminační zákon tak zůstal v otázce institucionálního zabezpečení prostou 

implementací směrnic a neukládá veřejnému ochránci práv žádné další činnosti nad jejich 

rámec. Proto nebylo veřejnému ochránci práv svěřeno, aby oběti zastupoval před soudem. 

Pokud jde o vyřizování podnětů a stížností a poskytování právní pomoci, byly stanoveny 

                                                 
142 Motejl, O. Reakce na polemiku o  rozsahu zvláštních oprávnění ochránce. in Hrabcová, D. (ed.) Působení 
ombudsmana v  demokratické společnosti, Brno: Masarykova univerzita v  Brně, 2003, s. 95 a n. Kritický 
postoj vyjadřoval též současný představitel veřejného ochránce práv Pavel Varvařovský, srov. Varvařovský, 
P. Antidiskriminační zákon není nutný. Lidové noviny, 31. ledna a 5. února 2011. 
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veřejnému ochránci práv pouze minimální povinnosti, jako je poskytnutí informací 

o možnostech, kde může jedinec získat právní pomoc, či poskytnutí návodu či rady, jak 

sepsat stížnost k věcně příslušným orgánům. Jedinou významnější pravomocí, která mu 

byla svěřena, bylo poskytování metodické pomoci obětem diskriminace při podávání 

návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace.143 Ačkoli zákonodárce vyhověl 

připomínkám, sám k tomu uváděl, že je toto řešení na hranici skutečně efektivní pomoci 

obětem diskriminace. 

Můžeme tak shrnout, že volba veřejného ochránce práv za národní Equality body 

byla především z důvodů politických, finančních a praktických, neboť i přes nesouhlasné 

stanovisko odborné veřejnosti bylo rozšíření působnosti veřejného ochránce práv v dané 

době zřejmě politicky průchodnější, než vytvoření zcela nové instituce. Rozšíření 

pravomoci veřejného ochránce práv i na oblast práva na rovné zacházení a ochrany před 

diskriminací znamenalo podstatnou změnu dosavadního charakteru této instituce, neboť 

napříště může zasahovat i do soukromoprávní oblasti, oproti dosavadní pouze 

veřejnoprávní sféře. Na druhou stranu mu k tomu nebyly přiřčeny skutečně potřebné 

pravomoci, což tuto jeho působnost značně deformuje. Veřejný ochránce práv neměl ani 

zkušenosti z předchozí své činnosti s touto agendou a např. genderové rovnosti se téměř 

nevěnoval. Nemohl tedy ani čerpat ze své předchozí činnosti. Volba institucionálního 

zabezpečení v České republice tedy nebyla zrovna nejvhodnější. Jakým způsobem se svého 

úkolu zhostil veřejný ochránce práv, resp. jeho oddělení rovnosti budeme analyzovat v 

druhé části této práce. 

1.4 TEORETICKÉ VYMEZENÍ ČINNOSTI EQUALITY BODY 

1.4.1 Postup při šetření podnětů a metodická pomoc 

V této části práce je vhodné si ještě teoreticky popsat postup veřejného ochránce 

práv při šetření podnětů a poskytování metodické pomoci. V druhé části bude totiž 

provedena hmotněprávní analýza aplikace právních norem v praxi veřejného ochránce 

                                                 
143 První návrh antidiskriminačního zákona stanovil, že veřejný ochránce práv a) zajišťuje mediaci, b) 
poskytuje právní pomoc ve věcech ochrany před diskriminací, c) vydává doporučení a stanoviska, d) provádí 
nezávislý výzkum, e) poskytuje informace veřejnosti. Současný antidiskriminační zákon pak v ustanovení § 
13 stanoví, že veřejný ochránce práv a) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání 
návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace, b) provádí výzkum, c) zveřejňuje zprávy a vydává 
doporučení k  otázkám souvisejícím s diskriminací, d) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými 
evropskými subjekty. Na místo původní mediace a právní pomoci, tak byla do působnosti veřejného ochránce 
práv svěřeno toliko metodická pomoc, o což se navíc aktivně prosadil samotný O. Motejl jako tehdejší 
veřejný ochránce práv. 
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práv. Analyzovány budou konkrétní výstupy činností veřejného ochránce práv (3 podněty a 

další zdroje dat jako stanoviska a výzkumy). 

Bylo řečeno, že podle zákona o Veřejném ochránci práv má každá osoba právo se na 

veřejného ochránce práv bezplatně obrátit se svým problémem souvisejícím s diskriminací. 

Veřejný ochránce práv se těmito podněty zabývá z právního hlediska, a výsledkem šetření 

je výrok, zdali došlo či nedošlo k diskriminaci. Než bude provedena analýza konkrétních 

podnětů, měli bychom si nyní popsat, jak přesně takové šetření podnětů na diskriminaci 

probíhá. Bylo již naznačeno, že je po rozšíření působnosti veřejného ochránce práv 

v oblasti diskriminace vytvořena určitá dvojkolejnost při přijímání a šetření podnětů na 

nerovné zacházení a diskriminaci, jež může působit zmatečně především pro stěžovatele a 

stěžovatelky. Záleží totiž, jaký subjekt se dopustil tohoto nerovného zacházení. 

Procesní postup šetření je obecně upraven v zákoně o Veřejném ochránci práv. 

Řízení probíhá následovně. Poté, co veřejný ochránce práv obdrží podnět, buď: 

1. věc odloží podle ustanovení § 12 odst. 1, tj. vůbec se jí věcně nezabývá (např. pokud se 

týká záležitosti, která nespadá do jeho působnosti nebo se netýká osoby, která podnět 

podala, a není přitom doložena plná moc), 

2. věc může (ale nemusí) odložit podle ustanovení § 12 odst. 2 (např. pokud podnět nemá 

předepsané náležitosti a ani po výzvě nebyl doplněn, je zjevně neopodstatněný, týká se 

záležitosti, která je projednávána soudem nebo již byla soudem rozhodnuta, jde 

o opakovaný podnět v záležitosti, která již byla šetřena, a podnět nepřináší nové 

skutečnosti), 

3. vyrozumí stěžovatele/lku a poučí ho/ji o správném postupu podle ustanovení § 13, aniž 

by věc odložil nebo zahájil šetření (pokud je podnět podle svého obsahu žalobou nebo 

opravným prostředkem ve správním nebo soudním řízení, anebo ústavní stížností) nebo 

4. zahájí ve věci šetření podle ustanovení § 14 (v případě, že věc spadá do jeho působnosti 

a podnět splňuje náležitosti) a písemně o tom informuje stěžovatele/lku. 

Pokud bylo zahájeno šetření, veřejný ochránce práv získává důležité dokumenty 

a zjišťuje skutečnosti od dotčených subjektů, případně provádí místní šetření. Rozsah jeho 

oprávnění při šetření se ovšem liší podle toho, o jaký subjekt se jedná. Již v úvodu této 

práce totiž bylo vysvětleno, že veřejný ochránce práv byl původně zřízen k ochraně osob 

před jednáním úřadů a dalších institucí a osob státní správy, pokud je v rozporu s právem, 

neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, nebo jsou-li tyto 
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instituce nečinné. K tomu mu byly svěřeny určité pravomoci vůči těmto veřejnoprávním 

subjektům. Působnost i vůči soukromoprávním subjektům (fyzické a právnické osoby) mu 

byla svěřena až později antidiskriminačním zákonem, přitom mu ale k tomu nebyly dány 

dostatečné pravomoci (především co se týče možnosti zjišťování skutečností, nápravy 

a sankcí). 

Konkrétně podle ustanovení § 15 zákona o Veřejném ochránci práv je veřejný 

ochránce práv oprávněn vstupovat do všech prostor veřejnoprávních subjektů a provádět 

šetření, je oprávněn být přítomen při ústním jednání a provádění důkazů těmito subjekty 

a klást přítomným osobám otázky, veřejnoprávní subjekty jsou povinny poskytnout mu 

informace a vysvětlení, předložit spisy a jiné písemnosti, sdělit písemně stanovisko ke 

skutkovým a právním otázkám, provést důkazy, které veřejný ochránce práv navrhne, 

provést úkony dozoru. Podle ustanovení § 16 jsou všechny veřejnoprávní subjekty (státní 

orgány a osoby vykonávající veřejnou správu) povinny poskytovat veřejnému ochránci 

práv při šetření pomoc, kterou si vyžádá. 

Soukromoprávní subjekty tyto povinnosti uloženy nemají a není ani stanoveno, že by 

se v případě prosazování práva na rovné zacházení vůči nim použila uvedená ustanovení § 

15 a 16 přiměřeně. Je tak zřejmé, že pravomoci vůči soukromoprávním subjektům, které 

přitom diskriminují často (ne-li dokonce nejčastěji), nejsou dostatečné a zjištění 

skutečností od těchto subjektů za účelem šetření záleží na míře jejich dobrovolné 

spolupráce. Pokud ovšem odmítnou skutečnosti sdělit, šetření kvůli nedostatku zjištěných 

informací může být neúspěšně ukončeno. Oddělení rovného zacházení si vždy za účelem 

vyvrácení či potvrzení podezření na diskriminaci ze strany soukromoprávních osob zjišťuje 

skutečnosti tak, že dotčený subjekt (např. zaměstnavatel/ka) je písemně požádán o 

poskytnutí vysvětlení. Konkrétně jsou mu zaslány v písemném přípise zaslány jednotlivé 

otázky, na které má odpovědět a je mu k tomu stanovena lhůta 30 dnů od doručení tohoto 

dopisu. Zároveň je mu stručně vysvětleno, jaká je působnost veřejného ochránce práv, jaké 

má pravomoci a též je shrnut skutkový stav případu, jež je šetřen (popis diskriminačního 

jednání) s anonymizovanými údaji stěžovatele, aby mohl subjekt s ohledem na to 

zodpovědět položené otázky. 

Odpověď subjektu ovšem záleží na míře jeho dobrovolné participace. Instituce 

veřejného ochránce práv požívá určité společenské autority, což je také v podstatě jediná 

možnost, jak na tyto subjekty působit a přesvědčit je ke spolupráci. Pokud výzva doručená 
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pod hlavičkou veřejného ochránce práv není dostatečným stimulem, pak odpověď nijak 

vynucena být nemůže. Dalším problémem jsou finance, např. pro menší zaměstnavatele či 

jiné subjekty může být odpověď na dotazy veřejného ochránce práv spojena 

s administrativní a finanční zátěží (Větší subjekty se např. již v této fázi nechávají 

zastupovat svým právním zástupcem či svou právní zástupkyní, kteří na dotazy veřejného 

ochránce práv reagují a vyvrací případné argumenty. Ne každý si ovšem právní zastoupení 

může dovolit). Pokud tedy soukromoprávní subjekt ve stanovené 30 denní lhůtě nereaguje, 

nelze jej za to nijak sankcionovat, může mu být maximálně zaslána opakovaná žádost.  

Ze shora uvedených důvodů se proces šetření u obou druhů subjektů odlišuje co do 

průběhu i způsobu ukončení. Ať už bylo šetření zahájeno vůči jakémukoli subjektu, 

veřejný ochránce práv vždy po ukončení šetření vydá zprávu o tom, zda diskriminace byla 

nebo nebyla zjištěna. V případě, že nebyla zjištěna, je tímto šetření jakéhokoli podnětu 

ukončeno. Pokud ovšem diskriminaci zjistil, pak je podstatné, zda diskriminujícím 

subjektem byl subjekt veřejné moci nebo soukromoprávní subjekt. 

Jestliže bylo diskriminační jednání zjištěno u subjektu veřejné moci, pak jej veřejný 

ochránce práv v souladu s ustanovením § 18 zákona o Veřejném ochránci práv vyzve, aby 

pochybení napravil a ve lhůtě 30 dnů o krocích k napravení veřejného ochránce práv 

informoval. Jestliže subjekt pochybení nenapraví, veřejný ochránce práv podle ustanovení 

§ 19 zpracuje stanovisko, v němž sám doporučí vhodná opatření k nápravě a požádá 

subjekt o jejich realizaci opět ve lhůtě 30 dnů. Pokud by subjekt ani poté nepřijal navržená 

opatření, může přistoupit veřejný ochránce práv k sankci – informuje nadřízený orgán 

chybujícího subjektu a žádá o zjednání nápravy. Rovněž může celý případ medializovat 

včetně uvedení jmen chybujících úředníků a úřednic. Toliko k zjištěné diskriminaci ze 

strany veřejnoprávních subjektů. 

V případě, že diskriminujícím subjektem je fyzická/právnická osoba jako 

soukromoprávní subjekt, pak veřejný ochránce práv po vydání zprávy o zjištění 

diskriminace nabídne stěžovatelce či stěžovateli toliko metodickou pomoc při podání 

návrhu na zahájení antidiskriminačního řízení u soudu (případně jiného orgánu). Může 

ještě zjistit, zda stěžovatel či stěžovatelka má či nemá finanční prostředky na zajištění 

právní pomoci. Pokud by neměl či neměla, může mu/ji doporučit pro bono advokáta či 

advokátku, případně odkázat na Českou advokátní komoru s žádostí o určení advokáta 

nebo advokátky. Stěžovatel či stěžovatelka též může před zahájením řízení, v němž se 
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domáhá svých nároků, i v jeho průběhu konzultovat s veřejným ochráncem práv odborné 

otázky související s diskriminací. Tím ovšem činnost veřejného ochránce práv končí. 

U těchto soukromoprávních subjektů nemůže doporučit a žádat o provedení vhodných 

opatření k nápravě, ani ukládat sankce. Může být jen metodicky nápomocen při podávání 

návrhů na zahájení řízení. Sám veřejný ochránce práv k tomu konstatuje, že jeho úloha 

nespočívá v autoritativním působení na diskriminující subjekt. Spočívá spíše v právním 

posouzení zjištěného skutkového stavu z hlediska naplnění práva na rovné zacházení, jež 

pro oběť diskriminace může být využitelné při zvažování řešení situace soudní cestou. 

2. ANALYTICKÁ ČÁSTV druhé části této práce je obsažen analytický právní 

rozbor. Před jeho samotným provedením jsou uvedena metodologická východiska, jež jsou 

podstatná při zkoumání daného tématu a z nichž se v této práci vychází. Bude vysvětlen 

účel analýzy, výzkumné otázky a metoda použitá při právní analýze. Následuje samotné 

právní analyzování teoretických konceptů z první části práce. Nejprve je provedena 

procedurální analýza současné právní úpravy antidiskriminačního práva, k čemuž je použit 

historický a mezinárodní exkurs. Poté je obsažena institucionální analýza českého equality 

body, která navazuje na teoretické vymezení ombudsmanské instituce v první části práce. 

Zkoumání završuje poslední analytická část, která je zaměřena na výsledky činnosti 

českého Equality Body (obecný teoretický popis jeho činnosti byl opět obsažen v první 

části práce). Jedná se tedy o hmotněprávní analýzu aplikace právních norem veřejným 

ochráncem práv. Jednak je provedena právní analýza tří vybraných podnětů na 

diskriminaci za účelem zhodnocení závěrů, k nimž při šetření došel veřejný ochránce práv. 

Taktéž jsou posouzeny výsledky další činnosti veřejného ochránce práv – informační a 

publikační. V závěru této části práce budou celkově zhodnoceny zjištěné výsledky 

a učiněny některé návrhy na možné změny a řešení. 

2.1 METODOLOGIE 

2.1.1 Metodologická východiska 

Základní metodologická východiska této práce lze identifikovat jako odpovídající 

konstruktivistickému paradigmatu, tak jak jej vymezují Guba a Lincoln144 v rámci svého 

přehledu existujících vědeckých paradigmat, tedy soustav přesvědčení o povaze světa 

                                                 
144 Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). London: Sage, 1994. 



55 

 

a možnostech jeho vědeckého poznávání. Toto paradigma se radikálně odklání od původní 

pozitivistické a postpozitivistické představy existence jedné, objektivní, pravdivé reality, 

již je možné více či méně dokonale poznat díky nezávislosti (neutrálnosti) výzkumníka/ce 

a používání vhodných metod sběru a analýzy dat. Namísto toho operuje s množstvím 

různých představ reality, jež si jednotliví sociální aktéři a aktérky konstruují jako pravdivé 

na základě konkrétního kontextu (historického, kulturního, politického) jejich životů. 

Zásadní roli v tomto směru hrají jejich osobní znaky, jako je například gender či etnicita. 

Není tedy úkolem výzkumníka/ce poznat jednu objektivní pravdu, nýbrž porozumět 

a rekonstruovat konstrukce reality zkoumaných aktérů a aktérek. Vlastní konstrukci reality 

má i každý výzkumník/ce. Nesnaží se ji však potlačit, tak jako výzkumník/ce 

pozitivistický/á či postpozitivistický/á, nýbrž se ji snaží reflektovat, aby byl/a schopen/na 

rozpoznat ve svém bádání její vliv. I přes tento důraz na konstruovanost jednotlivých 

představ reality se však konstruktivismus neuchyluje k naprostému relativismu. 

Konstrukce jednotlivců totiž nejsou jen jejich individuální, nýbrž jsou sociální, sdílené 

v rámci společnosti, v níž žijí, či skupiny, do níž patří. Individuální odlišnosti se nacházejí 

spíše v detailech. Jednotlivci se mohou vůči obecně sdíleným představám vymezovat 

(např. vůči představě o rodině), ale nemohou je zcela ignorovat. I konstruktivismus má 

tedy svůj strukturální rozměr. 

Důraz na konstruovanost jednotlivých představ reality zároveň nijak neubírá 

výzkumu vycházejícímu z konstruktivistického paradigmatu na realističnosti. Je realistický 

v tom smyslu, že konstrukce reality jednotlivých aktérů a aktérek jsou reálné ve svých 

dopadech, tedy reálně ovlivňují jejich životy.145 Tato představa je zásadní i při analýze 

činnosti veřejného ochránce práv jako orgánu pro prosazování rovnosti žen a mužů, neboť 

díky svému postavení v rámci společenské struktury má určitou možnost svými 

konstrukcemi reality ovlivňovat život společnosti (prosazovat rovnost ve společnosti) více 

než jiné společenské struktury. 

V důrazu na reflexi vlastní pozice výzkumníka a výzkumnice se konstruktivistický 

výzkum potkává s výzkumem feministickým, další kategorií, do níž spadá i výzkum v této 

práci. Způsob takového výzkumu klade důraz na vědomí hodnotové zatíženosti každého 

výzkumu (nejen feministického), způsobené tím, že nikdo, tedy ani výzkumník nebo 

                                                 
145 Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. 
Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 105-117). London: Sage, (1994). 
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výzkumnice, se nemůže zcela oddělit od světa, v  němž žije.146 Pro feministický výzkum je 

typická jeho političnost a s ním spojené propojování teorie s praxí, tedy jeho snaha 

o společenskou změnu (zejména tedy o odstraňování genderových nerovností ve 

společnosti), čehož se snaží dosahovat jednak rozšiřováním poznání fungování nerovností 

ve společnosti a jednak formulováním specifických politických doporučení pro řešení 

konkrétních problémů. Tato práce si v tomto duchu klade za cíl zkoumat z teoretické i 

praktické stránky činnost veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení a zákazu 

diskriminace. 

2.1.2 Zdroje dat 

Za účelem zodpovězení výše nastíněné výzkumné otázky byly pro právní analýzu 

zvoleny tři hlavní zdroje dat. První zdroj představují právní normy, konkrétně česká 

i zahraniční legislativa a judikatura českých i evropských soudů (ESLP, SD EU). Druhým 

zdrojem dat byla kazuistika, kterou poskytlo Oddělení rovného zacházení veřejného 

ochránce práv, a další publikační výsledky zveřejněné na webových stránkách. Posledním 

zdrojem pak byly praktické informace získané během stáže na Oddělení rovného zacházení 

veřejného ochránce práv, poskytnuté jeho zaměstnanci a zaměstnankyněmi, a též 

informace dostupné z médií (např. internetové diskuse, novinové články apod.). Rámec pro 

teoretické i analytické zhodnocení sebraných dat představuje odborná literatura zabývající 

se problematikou genderu a práva, případně feministickou/genderovou právní analýzou. 

2.1.3 Použitá metoda 

Pro feministický/genderový analytický výzkum v této práci nebyla použita výlučně 

žádná z konvenčních sociologických metod, neboť pro tento druh výzkumu nebývají 

používány nějaké jasně definované nástroje či kodifikované metody. První část práce se 

soustředila na teoretické vymezení jednotlivých pojmů a konceptů a na základy právní 

úpravy, v druhé analytické části práce byly při procedurální a institucionální analýze 

posouzeny právní normy obsažené ve formálních pramenech (právní předpisy, normy 

mezinárodního práva, judikatura, aj.) a v hmotněprávní analýze již použit interdisciplinární 

přístup k právu, který se zaměřuje v podstatě na interpretaci, aplikaci a využívání právních 

norem v praxi konkrétní instituce – zde veřejného ochránce práv. 

                                                 
146 Letherby, G. Feminist research in theory and practice. Buckingham: Open University Press, 2003. 
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Metoda byla tedy taková, že bylo postupováno logicky podle výzkumných otázek 

a teoretické pojmy vysvětlené v první části práce byly následně používány při 

procedurálním, institucionálním i hmotněprávním analytickém zkoumání. Při této analýze 

bylo vycházeno ze sociálně-konstruktivistického paradigmatu a byla uplatňována 

genderová perspektiva, tj. gender byl analytickou kategorií. 

2.1.4 Nástroje 

Základním analytickým nástrojem byl gender jako strukturující mechanismus, který 

se podílí na umísťování individuí na pozice sociální struktury. Jak bylo shora uvedeno, 

z důvodu souladu s terminologií zákonodárce je v práci používán pojem pohlaví 

v souvislosti s diskriminačními důvody, nicméně teoretické odlišení je bráno na zřetel. 

Ačkoli ohnisko výzkumné pozornosti bylo zaměřeno na gender, pracováno bylo 

samozřejmě i s dalšími kategoriemi jako je rovnost, věk, národnost a etnicita, vzdělání 

apod. 

2.2 ANTIDISKRIMINA ČNÍ NORMY – PROCEDURÁLNÍ ANALÝZA 

2.2.1 Zvažované možnosti a návrhy řešení antidiskriminační úpravy 

V teoretické části práce bylo vysvětleno historické pozadí přijímání 

antidiskriminačních norem. Nyní si rozebereme českou právní úpravu spolu 

s podrobnějším rozborem antidiskriminačního zákona. 

Diskuse o tom, zda je v českém právním řádu potřebná samostatná zákonná 

antidiskriminační úprava či zda postačí stávající zakotvení principu rovnosti na ústavní 

úrovni, se začaly vést od poloviny 90. let minulého století. Tyto debaty ale nebyly 

vyvolány ani tak vnitřní potřebou a snahou o zlepšení postavení diskriminovaných osob, 

jako spíše „vnějšími“ vlivy spočívajícími v nutnosti provést právo Evropské unie, resp. 

směrnice tehdejších Evropských společenství, do právního řádu České republiky.147 Je tedy 

otázkou, zda by v případě neexistence členství České republiky v Evropské unii a bez 

povinnosti harmonizace českého právního řádu bylo vůbec přijetí takové právní úpravy 

zvažováno a prosazeno. Spíše se lze domnívat, že zdejší společenské prostředí 

samostatnému antidiskriminačnímu zákonu nakloněno nebylo. Pokud ovšem skutečně 

                                                 
147 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 11 a n. 
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zákonodárce nepřijal antidiskriminační zákon z důvodu vlastního přesvědčení o nutnosti 

zajištění rovného postavení jednotlivců ve společnosti, ale toliko z důvodu plnění závazků 

vůči Evropské unii, pak se to zcela jistě musí negativně odrážet na efektivnosti této úpravy. 

Každopádně přes odlišné názory odborníků „pouhé“ ústavní zakotvení principu 

rovnosti v Listině nepostačovalo k harmonizaci českého právního řádu 

s antidiskriminačním právem Evropské unie, jehož věcná působnost se po roce 2000 

značně rozšířila. Původní směrnice byly implementovány do stávajících pracovněprávních 

předpisů (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti apod.). Nové směrnice ale již bylo potřeba 

implementovat rozsáhleji. Proto se od počátku zvažovaly dvě možnosti – a to buď jít 

cestou samostatného antidiskriminačního zákona, nebo nadále pouze formou novelizace 

jednotlivých stávajících zákonů tak, aby byly v souladu s diskriminačními směrnicemi. 

Období od příprav až po konečnou implementaci antidiskriminační úpravy nakonec 

trvalo téměř deset let. Právě po rozšíření diskriminačních důvodů a oblasti právních 

vztahů, v nichž se uplatňují antidiskriminační směrnice Evropské unie v roce 2000, již 

nebylo zbytí a nová úprava musela být přijata. Podle požadavků sekundárního práva 

Evropské unie totiž musí každý členský stát zajišťovat ochranu před diskriminací tím, že 

ve svých právních předpisech zakáže diskriminaci, dále konkrétně vymezí pojmový aparát 

(tj. definice přímé nepřímé diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování), upraví nástroje právní ochrany před diskriminací a  pověří určitou 

instituci podporou rovného zacházení. Náš právní řád sice obsahoval obecný princip 

rovnosti v Listině, ale žádný právní předpis již neobsahoval definice pojmů spojených 

s  právem na rovné zacházení a ochranou před diskriminací, nestanovil, čeho se mohou 

oběti diskriminace domáhat (např. právo domáhat se upuštění od diskriminace, odstranění 

následků diskriminace, přiměřeného zadostiučinění) ani nezajišťoval institucionální 

zabezpečení. Mimo Listinu byl zákaz diskriminace upraven toliko v oblasti 

pracovněprávních předpisů týkajících se závislé práce, ovšem ani zde nebyly splněny 

všechny požadavky.148 Úpravu dále bylo třeba promítnout i do dalších oblastí, zejména 

samostatné výdělečné činnosti, sociální ochrany včetně sociálního zabezpečení a zdravotní 

péče, sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží a službám, které jsou k dispozici 

veřejnosti, a bydlení.149 

                                                 
148 Např. pojmy přímé a nepřímé diskriminace byly vymezeny v jediném předpisu, a to v zákoně č. 435/2004 
Sb., o zaměstnanosti. 
149 Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu. 
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V důvodové zprávě k antidiskriminačnímu zákonu se dočteme, že vzhledem 

k tomu, že lhůta pro implementaci směrnice nebyla Českou republikou dodržena, Komise 

již dokonce podnikla kroky směřující k zahájení řízení před Evropským soudním dvorem 

pro nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o založení Evropského společenství. 

Další sankce pak České republice bezprostředně hrozily. 

Bylo tedy nutné zvolit jednu variantu, buď provést rozsáhlou novelizaci stávajících 

předpisů, anebo urychlit práce na přijetí obecného antidiskriminačního zákona. 

Zákonodárce se nakonec vydal cestou druhou, což odůvodnil tím, že k zajištění 

implementace antidiskriminačních směrnic, zejména rasové směrnice, by bylo třeba 

novelizovat velké množství právních předpisů (více než šedesát předpisů). Každý z těchto 

novelizovaných předpisů by obsahoval poměrně rozsáhlou, přesto obdobnou, obecnou 

část.150 Další argument počítal s následujícím vývojem legislativy Evropské unie 

i judikatury Soudního dvora EU. Zvolená varianta nového jednotného zákona tak měla 

umožnit vyhnout se nutnosti opakované novelizace mnoha zákonů. Počítalo se s tím, že 

pokud budou v budoucnosti novelizovány implementované směrnice týkající se rovného 

zacházení nebo budou přijaty nové, nebude nutné opětovně novelizovat několik desítek 

zákonů, ale postačí novelizace jednoho antidiskriminačního zákona, případně menšího 

počtu zákonů, než by tomu bylo v případě nepřijetí jednotného zákona. Přesto přijetí 

antidiskriminačního zákona nebylo jednoduché. 

2.2.2 Antidiskrimina ční zákon 

Stejně jako zákon o Veřejném ochránci práv prošel v 90. letech složitým procesem 

při schvalování, tak i cesta ke schválení antidiskriminačního zákona byla dosti strastiplná. 

Diskuse ohledně potřebnosti a vhodnosti samostatné zákonné antidiskriminační úpravy se 

poprvé otevřely již v polovině 90. let minulého století. První práce na přípravě 

antidiskriminačního zákona pak započaly po roce 2000, tj. v době, kdy český právní řád již 

obsahoval některá lépe či hůře implementovaná ustanovení k původním 

antidiskriminačním směrnicím týkající se ovšem výlučně rovnosti mezi muži a ženami 

v oblasti pracovněprávní. Zmocněnci vlády pro lidská práva bylo usnesením Vlády ČR 

v roce 2001 uloženo, aby vypracoval Zprávu o možnostech opatření k odstranění 

diskriminace.151 V ní pak bylo konstatováno, že účinný systém ochrany obětí 

                                                 
150 Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu. 
151 Zpráva o možnostech opatření k odstranění diskriminace. Praha: LRV 2002. [online] [cit. 2013-03-16] 
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diskriminačního jednání v tehdejší právní úpravě chybí a nesplňuje tak standardy směrnic 

EU. Z tohoto důvodu bylo navrženo upravit ochranu před diskriminací na základě rasy 

a pohlaví jedním zákonem. Tuto Zprávu následně Vláda ČR schválila usnesením č. 170 ze 

dne 20. února 2002 a zároveň se tak začalo pracovat na návrhu antidiskriminačního 

zákona. 

Antidiskriminační zákon byl navržen vládou celkem dvakrát. Poté, co byl první 

návrh obecného antidiskriminačního zákona z roku 2005 po značných diskusích 

vypracován a upraven v  rámci legislativního procesu do podoby, která mohla být i pro 

názorově odlišné proudy akceptovatelná, byla tato první předloha zamítnuta Senátem. 

Poslanecká sněmovna návrh vrácený Senátem nepřehlasovala a zákon byl odložen. 

Namísto toho byla po dvou letech vypracována druhá, již zkrácenější (za účelem její 

průchodnosti) a  zároveň ne příliš kvalitní verze antidiskriminačního zákona. Ovšem ani to 

jí o mnoho neusnadnilo osud; prošla sice Senátem, ale prezident republiky zákon vetoval. 

Schválena byla až více než po roce poté, co Poslanecká sněmovna přehlasovala vrácený 

antidiskriminační zákon v květnu roku 2008. Antidiskriminační zákon byl tedy po 

dlouhých peripetiích přijat až dne 17. 06. 2009 a téhož roku nabyl i účinnosti. 

Jedním z primárních problémů, který se u  nás v rovině teoretické i společenské řešil 

při celém procesu jeho přijímání, byla otázka, zda je vlastně samostatný antidiskriminační 

zákon zapotřebí. Odpůrkyně a odpůrci, jak ze strany některých Poslanců a Poslankyň, 

Senátorů a Senátorek152, tak odborné veřejnosti uváděli, že antidiskriminační zákon není 

vůbec nutné přijímat, protože princip rovnosti a zákaz diskriminace je již obsažen na 

ústavní rovině (v Listině). Vladimír Sládeček opakovaně argumentoval, že zákonné 

zakotvení rovnosti pouze způsobí, že se z tohoto principu stane absolutní kategorie, ačkoli, 

jak bylo vysvětleno výše, se obecně rovnost uznává toliko jako relativní.153 Obecný 

                                                                                                                                                    
Dostupné z: <http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/dokumenty/zprava-o-moznostech-opatreni-k-odstraneni-
diskriminace-2148/>. 
152 První návrh antidiskriminačního zákona odmítali především členové a členky Občanské demokratické 
strany a Komunistické strany Čech a Moravy, i když každý z jiných důvodů. Zatímco poslancům 
a poslankyním ODS vadil návrh jako takový, neboť odmítali další regulaci společenských vztahů 
prostřednictvím uzákonění zákazu diskriminace, komunističtí poslanci a poslankyně spojili svoji podporu 
návrhu s požadavkem na zrušení lustračního zákona. Tento požadavek byl však pro ostatní poslance 
a poslankyně neakceptovatelný, a tak komunisté pro návrh nakonec nehlasovali. U druhého návrhu již nebyl 
patrný takový odpor Občanské demokratické strany, a  to především z důvodu, že v té době byli ve vládě 
a právě jejich ministr spravedlnosti, člen ODS, byl odpovědný za přijetí antidiskriminačního zákona, 
a předložil jej vládě a vláda v čele s ODS jej schválila. 
153 srov. Sládeček, V. Rovnost a  zákaz diskriminace. In Malacka, M. a kol. Sborník příspěvků z konference 
k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 
s. 107-109, či Varvařovský, P. Antidiskriminační zákon není nutný. Lidové noviny, 31. ledna a 5. února 2011. 



61 

 

antidiskriminační zákon přirovnává v podstatě k holým zákazům, ke kterým, aby 

fungovaly, by musel být vypracován dostatek kazuistických výjimek. Pravidlo 

s množstvím výjimek pak ale ztrácí svou autoritu.154 Poslanec Marek Benda tvrdil, že 

antidiskriminační zákon je „typický evropsko-socialistický nesmysl“ 155 a dokládal to jeho 

směřováním proti nadprůměru, svobodě názoru a principu volného trhu. Petr Mach, 

výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku uváděl, že zákaz diskriminace 

v soukromoprávních vztazích bude např. v rozporu s právem člověka na majetek, protože 

každý má právo svůj majetek užívat, prodávat či pronajímat podle svého uvážení, tedy 

v podstatě chovat se diskriminačně.156 Miroslav Kalousek taktéž kritizoval zákonný zákaz 

diskriminace, když podotkl, že „na všechno nemusíme mít zákon“157. Obsahem kritik bylo 

především to, že nový antidiskriminační zákon měl prolomit veřejnoprávní oblast ochrany 

založené Listinou a proniknout do mnoha soukromoprávních vztahů – zejména bydlení, 

služeb, školství i zdravotní péče. Stejně tak se jim nelíbilo ani to, že antidiskriminační 

zákon oproti Listině některá diskriminační kritéria modifikuje, vypouští a jiná naopak nově 

zakotvuje, což způsobuje pochybnost nad tím, zda je vůbec v souladu s ústavním 

pořádkem.158 

Mezi odpůrkyněmi a odpůrci byl i tehdejší prezident republiky Václav Klaus, který 

dokonce uváděl, že „Česká republika nikoho nediskriminuje“ a že „není možné uzákonit 

dobré chování v naší společnosti“, k tomu nás mají vést jiné zásady a principy. Zákon se 

dle jeho názoru snaží odstranit nerovnost ve společnosti, která je však přirozeným jevem 

a z tohoto důvodu ho považoval nejenom za špatný, ale dokonce za nebezpečný.159 Toto 

jeho stanovisko ovšem svědčí spíše o nepochopení samotné podstaty zákazu diskriminace. 

Zajisté tímto zákazem není znemožněno rozlišovat mezi osobami na základě jejich 

individuálních charakteristik. Nepřípustné je ale rozlišovat mezi jednotlivci na základě 

                                                 
154 např. Sládeček, V. Rovnost a zákaz diskriminace. In Malacka, M. a kol. Sborník příspěvků z konference 
k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11.-1.12.2005. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006, 
s. 108. 
155 srov. Benda M. Antidiskriminační Zákon - typický evropsko-Socialistický nesmysl in Čurdová, A., 
Holman, R., Macek, M., Benda, M., Froněk, M., Mach, P., Loužek, M. Antidiskriminační zákon, pomoc 
slabším, nebo převrácení práva? Praha: Centrum pro ekonomiku a  politiku, 2006. 
156 srov. Mach, P. Antidiskriminační zákon z nás dělá zločince. in Čurdová, A., Holman, R., Macek, M., 
Benda, M., Froněk, M., Mach, P., Loužek, M. Antidiskriminační zákon, pomoc slabším, nebo převrácení 
práva? Praha: Centrum pro ekonomiku a  politiku, 2006. 
157 Antidiskriminační zákon odložen, Haló noviny 31.5 .2007. 
158 srov. Sládeček. V. Zákon o Veřejném ochránci práv: komentář. 2., podstatně přepracované a rozšířené 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 141-142. 
159 Stanovisko prezidenta republiky, jímž vrátil Poslanecké sněmovně zákon o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) sněmovní tisk 
č. 253/6, V. volební období (2008) [online]. [cit. 2012-11-29] Dostupné z: 
<http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&ct=253&ct1=6>. 
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jejich příslušnosti k  určité obecně vymezené skupině osob. A právě tyto nepřípustné 

obecné charakteristiky osob jsou specifikovány v zakázaných diskriminačních důvodech 

vymezených § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona. Konflikt tak způsobovaly především 

odlišné názory na to, zda psaná norma může (a má) měnit skutečnost (faktickou nerovnost 

ve společnosti), navíc v soukromoprávních vztazích, do nichž má veřejná moc zasahovat 

jen výjimečně (pokud vůbec).160 

Zastánkyně a zastánci (z politického spektra především Strana zelených a ČSSD 

s KSČM) naopak zdůrazňovali potřebu přijetí samostatného antidiskriminačního zákona 

(bez ohledu na povinnost implementace směrnic EU), neboť ústavní zákaz diskriminace je 

do jisté míry jen proklamativní a předpokládá se další legislativní propracování. Oběti se 

pouze na základě ústavního principu rovnosti mohou jen ztěžka skutečně bránit a domáhat 

svých práv, navíc lidská práva zakotvená v Listině se aplikují primárně na (veřejnoprávní) 

vztahy mezi občany/kami a státem a proto působí jen proti státu a nepůsobí 

v soukromoprávních vztazích, při nichž dochází k diskriminaci nejčastěji. Tento konflikt 

byl způsoben i tím, že zatímco v západní Evropě a USA přijímání antidiskriminační 

legislativy předcházely několik století trvající boje za rovnost a celospolečenské diskuse 

o významu rovnosti a potřebě, či nepotřebě jejího právního uchopení, v České republice 

byl tento proces v důsledku komunismu přerušen. V těchto státech je tedy přijetí 

antidiskriminačních zákonů výsledkem společenského úsilí (prosazení lidem), což se pak 

odráží i v efektivnosti a intenzitě vymáhání dodržování práva, zatímco v České republice je 

bráno spíše jako nutnost v důsledku členství v Evropské unii (prosazení shora).161 Tehdejší 

poslankyně Kateřina Jacques (SZ) největší přínos spatřovala v osvětovém efektu 

antidiskriminačního zákona, byla přesvědčena o  tom, že „přijetí zákona bude naše 

prostředí kultivovat“.162 Zdeněk Kühn zase dovozuje, že české právní prostředí se v té 

době se zákazem diskriminace obecně ještě příliš nesžilo. Odmítání obecného 

antidiskriminačního předpisu mělo být z důvodu, že problematika zákazu diskriminace se 

měla dotýkat podstatně každodenního života všech jedinců a nikoli pouze úzkého okruhu 

osob. Obavy se týkaly faktu, že antidiskriminační právo operuje se značným množstvím 

obecných pojmů (např. přiměřenost, legitimní důvody, méně příznivé zacházení, 

                                                 
160 V  EU probíhá boj o novou antidiskriminační směrnici. Dostupné http://www.euractiv.cz/evropske-
pravo/clanek/v-eu-probiha-boj-o-novou-antidiskriminacni-smernici-007468 
161 Štěpánková, M. – Čižinský, P. Antidiskriminace – pravdy a mýty o rovnosti. Praha: Poradna pro občanství, 
občanská a lidská práva, 2007. 
162 Jacques, K. Ochrana slabých politické body nepřináší. 2006 [online]. [cit. 2013-03-29] Dostupné z: 
<http://www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=1901169>. 
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srovnatelná situace apod.), které vytvářejí prostor pro určitou míru uvážení v rámci 

konkrétního případu. Vzhledem k českému právnímu prostředí, kdy jdeme spíše cestou 

definic a konkrétních právních pojmů, než ponechání prostoru pro právní výklad a uvážení, 

jsou proto obecné právní pojmy často kritizovány jako příliš neurčité.163 

Tento složitý proces přijímání způsobil, že Česká republika byla až posledním 

z tehdejších členských států164, který obecný antidiskriminační zákon přijal a zajistil jeho 

institucionální naplnění. V tomto ohledu byla Česká republika jak ze strany Evropské 

unie165, tak ze strany zahraničních i domácích nevládních organizací dlouhodobě 

kritizována za nedostatek institucionálního zajištění v oblasti rovných příležitostí pro muže 

a ženy a neexistenci antidiskriminačního zákona. 

Český antidiskriminační zákon je v podstatě souhrnný právní předpis, který 

upravuje obecně zákaz diskriminace, vyjmenovává diskriminační důvody (rasa, etnický 

původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské 

vyznání, víra a  světový názor), definuje přímou a  nepřímou diskriminaci, obtěžování 

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

Antidiskriminační zákon ovšem neupravuje právo na rovné zacházení a ochranu před 

diskriminací obecně ve všech právních vztazích a z neuzavřeného okruhu chráněných 

důvodů. Vztahuje se toliko na oblasti zaměstnání, přístupu k zaměstnání a povolání, 

samostatné výdělečné činnosti, odbornému vzdělávání, poradenství a rekvalifikaci, členství 

a účasti v organizacích pracovníků nebo zaměstnavatelů, sociální ochrany včetně 

sociálního zabezpečení a  zdravotní péče, sociálních výhod, vzdělání a přístupu ke zboží 

a službám, které jsou k dispozici veřejnosti, včetně bydlení. 

Pokud se týče kvalit samotného právního předpisu, pak můžeme konstatovat, že se 

nejedná o příliš dokonalé legislativní dílo. Je tomu právě proto, že musel být vytvořen 

kompromisní návrh, aby mohl projít legislativním procesem. Oproti prvnímu návrhu tak 

byla v současném antidiskriminačním zákonu odstraněna poslaneckými pozměňovacími 

                                                 
163 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 13. 
164 Naprostá většina antidiskriminačních směrnic měla být do českého právního řádu implementována 
a transponována již ke dni vstupu ČR do EU (tj. do 01.05.2004), antidiskriminační zákon byl přijat teprve 
v květnu roku 2008, proto se jedná o poměrně značnou časovou prodlevu. 
165 Kritika se pravidelně objevovala ve zprávách monitorujících stav diskriminace v zemích EU, ze strany 
Evropské komise bylo vedeno několik řízení, které se týkaly neexistence ucelené antidiskriminační 
legislativy, v některých z nich byly vydány rozsudky. Dále bylo sděleno, že pokud obecný antidiskriminační 
zákon přijat nebude, bude ze strany Evropské komise zahájeno další řízení, ve kterém by mohla být ČR 
uložena vysoká pokuta. 
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návrhy možnost přijímání pozitivních opatření a  rovněž institucionální zabezpečení je 

v mnohem užší formě. Ačkoli zákon implementuje 11 antidiskriminačních směrnic, jeho 

rozsah je pouze 19 paragrafů, z nichž některá ustanovení jsou velmi rozsáhlá, ale přesto do 

značné míry neurčitá, zmatečná a na některých místech až nesrozumitelná. 

Antidiskriminační zákon také nijak nepracuje s pojmem gender (což se na druhou stranu dá 

pochopit vzhledem k absenci tohoto pojmu v právním řádu vůbec). Jako podstatný 

nedostatek je ale spatřováno, že v antidiskriminačním zákonu nebyla upravena možnost 

podávat žaloby ve veřejném zájmu (tzv. actio popularis– podrobněji vysvětleno v druhé 

analytické části) veřejným ochráncem práv. V některých případech přitom dochází 

k diskriminaci ve větším množství případů (či se jeden případ diskriminace dotýká více 

osob). Tyto situace by řešila možnost podání žaloby ve veřejném zájmu (v záležitostech, 

které by se týkali více osob), kde by veřejný ochránce práv byl osvobozen od soudních 

poplatků, neboť většinu stěžovatelů odrazuje od samostatného podání antidiskriminační 

žaloby i výše soudního poplatku.166 

Dalším nedostatkem je neprovázanost antidiskriminačního zákona s ostatními 

právními předpisy. A to pokud jde o definice pojmu diskriminace a jednotlivých 

diskriminačních důvodů v předpisech. Problémem je i návaznost antidiskriminačního 

zákona na procesní předpisy. Jak bylo uvedeno antidiskriminační zákon zakazuje 

rozlišování na základě vyjmenovaných důvodů ve vybraných oblastech života. 

Nekonzistentně s tím ustanovení § 133a občanského soudního řádu, které upravuje přenos 

důkazního břemene na žalovaného v případě, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo 

nepřímé diskriminaci, nezakotvuje vyvratitelnou domněnku diskriminace pro všechny tyto 

důvody a oblasti života.167 Například diskriminace na základě pohlaví je zde upravena 

pouze v oblasti pracovní a při přístupu ke zboží a službám. Nikoli ovšem při poskytování 

zdravotní a sociální péče, v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným 

                                                 
166 Vyše soudního poplatku je určena procentuálním podílem z výše požadované náhrady nemajetkové újmy 
v penězích, což je pro mnoho stěžovatelů obtížné uhradit. 
167 Ustanovení § 133a o.s.ř. stanoví: 
Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé 
nebo nepřímé diskriminaci 
a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového názoru, zdravotního 
postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, 
povolání, podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích 
zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách, 
b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, v přístupu ke 
vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu k bydlení, členství ve spolcích a jiných 
zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo poskytování služeb, nebo 
c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, 
je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 
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zakázkám, přístupu k bydlení, členství ve spolcích a jiných zájmových sdruženích. 

V těchto oblastech se důkazní břemeno přenáší pouze u diskriminace na základě rasového 

nebo etnického původu. Když by tak např. příslušníkovi etnické skupiny byla odepřena 

služba, vzdělání či zdravotní péče, postačí, aby před soudem prokázal, že došlo 

k nepříznivému zacházení, a tvrdil, že se to stalo z důvodu jeho etnicity. Důkazní břemeno 

pak přechází na žalovaného (ten musí prokázat, že jeho jednání nebylo motivováno 

etnicitou žalobce). Pokud však bude ve stejné situaci žena, senior, osoba zdravotně 

postižená či osoba s odlišnou sexuální orientací, k přesunu důkazního břemene nedochází. 

Tyto oběti diskriminace mají složitější důkazní situaci a je to další z příčin, proč 

stěžovatelé v těchto případech nepodávají žaloby podle antidiskriminačního zákona. 

V tomto ohledu by bylo vhodné novelizovat jak antidiskriminační zákon, tak 

navazující předpisy. 

2.3 EQUALITY BODY – INSTITUCIONÁLNÍ ANALÝZA 

2.3.1 Působnost veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení 

Veřejný ochránce práv působí téměř čtyři roky jako národní Equality Body. Jeho 

působnost se vztahuje na všechny diskriminační důvody vymezené směrnicemi, tedy 

pohlaví, rasu nebo etnický původ, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské 

vyznání a víru, i přesto, že povinnost institucionálního zajištění je směrnicemi stanovena 

pouze na základě rasového a etnického původu a pohlaví. Zákonodárce to odůvodňoval 

tím, že cílem bylo vytvořit jednotný standard ochrany před diskriminací, neboť 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení nebo věku je v České republice srovnatelně 

intenzívní jako diskriminace z důvodu pohlaví, rasy nebo etnického původu.168 Toto širší 

vymezení působnosti, než požadují směrnice, lze tedy hodnotit pozitivně. Nikoli už ovšem 

pravomoci, které k tomu byly veřejnému ochránci práv svěřeny. 

Oběti diskriminace se na veřejného ochránce práv mohou se svými podněty na 

diskriminaci ze všech shora uvedených oblastí bezplatně obracet. Veřejný ochránce práv 

má právo zabývat se i soukromoprávními vztahy v případě podezření z diskriminačního 

jednání. Ustanovení § 21b zákona o veřejném ochránci práv konkrétně stanoví, že veřejný 

ochránce práv přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez 

                                                 
168 srov. Důvodová zpráva k antidiskriminačnímu zákonu. 
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ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, 

zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor a za tím účelem 

A) poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení 

řízení z důvodů diskriminace, 

B) provádí výzkum, 

C) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací, 

E) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty. 

Veřejný ochránce práv má tedy v jednotlivých případech poskytovat metodickou 

pomoc a rady stěžovatelům a stěžovatelkám, jakým způsobem postupovat, aby se domohli 

svých nároků. Z hlediska pravomocí mu svěřených je tato pravomoc nejméně jasná, neboť 

vůbec není zřejmé, co přesně je zamýšleno metodickou pomocí. Jisté je, že nesjednává sám 

nápravu, není kvazisoudním orgánem ani nezastupuje oběti v soudních sporech, ale má 

toliko pomáhat stěžovateli v tom, aby se nápravy domohl. Oproti původnímu návrhu mu 

nebylo svěřeno poskytování právní pomoci a ani zajištění mediace. Je tedy potřeba 

vysvětlit, co se vůbec pojmem metodická pomoc myslí, přičemž je zřejmé, že hlavní obsah 

tohoto pojmu svou činností naplňuje právě sám veřejný ochránce práv. 

Jak bylo shora uvedeno, původní široká působnost veřejného ochránce práv byla na 

základě připomínek z návrhu odstraněna a pojem metodická pomoc prosadil do zákona 

tehdejší představitel veřejného ochránce práv Otakar Motejl. Obsah metodické pomoci je 

vykládán a naplňován tím způsobem, že nejprve se na úřadu veřejného ochránce práv 

provádí zjištění (zpravidla šetřením předmětné stížnosti), zda je osoba, která se na ně 

obrátí, obětí diskriminace. Následně vydá zprávu, kde konstatuje, zda došlo, či nedošlo dle 

jeho názoru k diskriminaci. Pokud veřejný ochránce práv sezná, že došlo, může poskytnout 

oběti metodickou pomoc, aby mohla své případné nároky vzniklé diskriminačním 

jednáním protistrany uplatnit u soudu či mimosoudní cestou. To znamená, poradí mu, jaké 

další kroky může na svou obranu podniknout (psychologická pomoc, mediace, soudní 

řízení apod.), na koho se může obrátit (bezplatné poradny, advokátní kanceláře, aj.). 

Z uvedeného vyplývá, že aby vůbec metodickou pomoc mohl oběti poskytnout, musí 

veřejný ochránce práv nejprve pojmout alespoň elementární podezření, že se stěžovatel či 

stěžovatelka stali obětí diskriminace, což samotné nemusí být příliš snadné vzhledem 

k možnostem šetření a pravomocem, které jsou mu k tomu svěřeny (podrobněji v další 

části práce). 
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Oběť dále může zprávu o zjištění diskriminace využít jako argumentační nástroj 

např. v soudním řízení. Tím ovšem jeho metodická pomoc končí. Veřejný ochránce práv 

by dále mohl zajišťovat např. poskytnutí formulářů a vzorů k sepsání stížnosti příslušnému 

státnímu orgánu či k podání žaloby bez poskytnutí další právní pomoci, sepsání konkrétní 

stížnosti či žaloby, zastupování oběti v soudním řízení. Tuto činnost již ale za součást 

metodické pomoci nepovažuje. Oběť se tak přímo u veřejného ochránce práv nápravy 

nedomůže, je pouze odkázána na jiné způsoby a záleží dále na ní, jestli se bude svých 

nároků (upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminačního zásahu, poskytnutí 

přiměřeného zadostiučinění či náhrady nemajetkové újmy v penězích) domáhat. 

Antidiskriminační zákon dále ukládá veřejnému ochránci práv, kromě poskytování 

metodické právní pomoci obětem diskriminace, také povinnost provádět výzkum, 

zveřejňovat zprávy, vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací a zajišťovat 

výměnu dostupných informací s příslušnými evropskými orgány. Výsledky této jeho 

činnosti jsou zveřejňovány na webových stránkách veřejného ochránce práv 

http://www.ochrance.cz. Veřejný ochránce práv vydal zatím celkem sedm doporučení (3 

v roce 2010, 2 v roce 2011 a 2 v roce 2012, za poslední dva roky pak již žádné nevydal). 

Za dobu své působnosti realizoval celkem tři výzkumy v oblasti rovného zacházení (v roce 

2011 Výzkum ochránce k projevům diskriminace v pracovní inzerci, v roce 2012 Výzkum 

etnického složení žáků bývalých zvláštních škol a v roce 2013 Výzkum dostupnosti 

finančních služeb pro seniory). V těchto publikovaných doporučeních a výzkumech se 

ovšem téměř vůbec neobjevuje téma diskriminace z důvodu pohlaví (převažují rasové a 

etnické důvody, věk a zdravotní postižení), ale zpracovány jsou jednodušší a společensky 

diskutovanější témata. Na ta ožehavější si zřejmě ještě budeme nějaký ten čas počkat. 

Veřejný ochránce práv pak na svých webových stránkách deklaruje, že jeho činnost 

jako Equality Body stojí na 3 pilířích: 

1) Informovat, 

2) Vzdělávat, 

3) Pomáhat. 

V rámci prvního pilíře informovat vydává veřejný ochránce práv doporučení 

a stanoviska. Doporučení veřejného ochránce práv v souvislosti s právem na rovné 

zacházení a ochrany před diskriminací jsou určena široké veřejnosti, vyjadřují se ke 

konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují doporučení, jak se takového 

jednání vyvarovat. Stěžejní aktivitou veřejného ochránce práv v rámci tohoto pilíře je také 
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provádění výzkumu týkajícího se otázek souvisejících s problematikou diskriminace 

a vydávání stanovisek. Stanoviska mají týž účel jako doporučení, jsou však určena odborné 

veřejnosti. 

V rámci druhého pilíře vzdělávat vykonává veřejný ochránce práv řadu 

vzdělávacích aktivit, mezi něž patří tematické semináře, workshopy a tréninky určené 

neziskovým organizacím, státní správě, zaměstnavatelům a  poskytovatelům služeb. 

Veřejný ochránce práv ve spolupráci s Právnickou fakultou Masarykovy univerzity vede 

Kliniky antidiskriminačního práva – výuku pro studenty a studentky studijního oboru 

Právo a právní věda. 

Stěžejním pilířem činnosti veřejného ochránce práv na poli boje proti diskriminaci 

má být pilíř třetí, pomáhat obětem diskriminace. Každá osoba má právo se na veřejného 

ochránce práv bezplatně obrátit se svým problémem souvisejícím s diskriminací. Veřejný 

ochránce práv se jejím případem zabývá z právního hlediska, vysloví výrok, zdali dle jeho 

zjištění došlo či nedošlo k diskriminaci a navrhne oběti diskriminace možnosti dalšího 

postupu a dále jim může poskytnout metodickou pomoc při podávání návrhů na zahájení 

řízení z důvodů diskriminace. Tím má dle názoru veřejného ochránce práv dojít k naplnění 

úkolu, který mu ukládá ustanovení § 21b písm. a) zákona o Veřejném ochránci práv; 

Veřejný ochránce práv spolupracuje při poskytování metodické pomoci od roku 2012 

s neziskovou organizací Pro bono aliance a též s Českou advokátní komorou. 

Od roku 2012 začal veřejný ochránce práv využívat při své činnosti tzv. situační 

testování. Situační testování používá jednak v rámci metodické pomoci, a taktéž při 

provádění výzkumu. Situační testování je ve světě, ale i u nás v rámci neziskových 

organizací již dlouhou dobu používáno k prokazování diskriminačního jednání 

v jednotlivých individuálních případech. Jedná se skutečně o určitý druh testování, které 

slouží k získání dostatečných důkazních prostředků pro diskriminační spor proti konkrétní 

diskriminující osobě, nebo může být využíváno jako metoda ke zjišťování výskytu a 

rozsahu diskriminace v určité oblasti. Jedná se o zcela specifickou metodu, při níž se 

navozuje situace, kdy je osoba z určité znevýhodňované skupiny záměrně vystavena 

možnému diskriminačnímu jednání, aniž by si osoba, jež se dopouští diskriminace, 

uvědomovala, že je její jednání sledováno. Tato metoda umožní eliminovat překvapení, 

„šok“, který zažívá osoba, která se setká s diskriminačním jednáním; předem připravená 
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situace pak umožňuje soustředit se na prožité jednání a zajistit důkazy, které budou moci 

být využity při soudním jednání.169  

Veřejný ochránce práv si stanovil, že bude používat situační testování jak při 

poskytování metodické pomoci obětem, tak při provádění výzkumu, obojí za účelem 

prokazování diskriminačního jednání v jednotlivých případech. Výsledky testování slouží 

k získání dostatečných důkazních prostředků použitelných v následném soudním či 

správním řízení proti konkrétní diskriminující osobě. 

Není to ovšem tak, že by sám veřejný ochránce práv či zaměstnanci jeho kanceláře 

tento test prováděli (tedy zúčastnili se jako testující). V rámci zajištění korektnosti a 

dodržení zásad výkonu funkce veřejného ochránce práv vystupuje veřejný ochránce práv 

pouze jako koordinátor testování. Samotné situační testování provádějí představitelé 

z neziskových organizací, se kterými veřejný ochránce práv uzavře za tím účelem dohodu 

o spolupráci.170 Důkaz získaný při situačním testování pak může oběť či nezisková 

organizace předat veřejnému ochránci práv, který posoudí, zda došlo k diskriminaci. 

V praxi to tedy vypadá tak, že veřejný ochránce práv při šetření podnětů zkoumá spíše 

výsledky situačního testingu (když jsou k dispozici). Takto je využil např. v případě 

diskriminace z důvodu pohlaví. Jednalo se konkrétně o případ muže, který se po dobu déle 

než dva roky ucházel o zaměstnání na pozici prodavače, nicméně byl odmítán z důvodu, že 

zaměstnavatelé preferovali ženy prodavačky. Muž natočil skrytou kamerou celkem 5 

videozáznamů z těchto pohovorů a následně je předložil veřejnému ochránci práv spolu se 

svou stížností na diskriminaci. Tento konkrétní případ diskriminace spolu s řešením 

veřejného ochránce práv bude následně analyzován v další části práce, nebudou tedy nyní 

uvedeny podrobnosti. Jen je vhodné konstatovat, že se jedná o jeden z mála případů, kdy 

veřejný ochránce práv vhodně využil nabízené důkazní prostředky a diskriminaci skutečně 

konstatoval. 

Shora uvedené tři pilíře činnosti veřejného ochránce práv mají ukazovat rozsah 

činnosti, kterou veřejný ochránce práv jako Equality Body vykonává a jak ji on sám 

prezentuje. Přestože veřejný ochránce práv jako stěžejní část své činnosti hodnotí právě 

poskytování metodické pomoci, kritika naopak uvádí, že jeho skutečné zaměření je 

především informační a osvětová činnost proti diskriminaci, méně pak právního směru na 

                                                 
169 Statistika v boji proti diskriminaci. [online] [cit. 2014-05-09] Dostupné z: <http://poradna-
prava.cz/diskriminace/statistika_diskriminace.phtml.htm>. 
170 V současnosti spolupracuje s těmito organizacemi - Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, IQ 
Roma servis a Liga lidských práv. 
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skutečnou pomoc diskriminovaným osobám (veřejnosti jsou známá spíše jeho stanoviska 

a doporučení, nežli výsledky šetření jednotlivých podnětů a toho, zda následně byla 

obětem skutečně poskytnuta metodická pomoc k uplatnění nároků).  

Na druhou stranu určitý vývoj v jeho činnosti nalézt můžeme. Kladně lze hodnotit, 

že od roku 2012 spolupracuje s neziskovou organizací Pro bono aliance a též s Českou 

advokátní komorou a využívá tzv. situační testování při řešení podnětů i své výzkumné 

činnosti. 

2.3.2 Oddělení rovného zacházení 

Za účelem naplňování zákonných požadavků na ochranu osob před diskriminací a  

prosazování práva na rovné zacházení vzniklo v  rámci Kanceláře veřejného ochránce práv 

Oddělení rovného zacházení. Původně se počítalo s tím, že aby mohl veřejný ochránce 

práv zajišťovat agendu týkající se rovného zacházení a  ochrany před diskriminací, bude 

nutné rozšířit jeho kancelář o 15 odborných pracovníků – 5 výzkumných pracovníků a 10 

pracovníků, jež budou vykonávat ostatní činnost (zprostředkovávat právní pomoc, 

vypracovávat doporučení a  stanoviska, poskytovat informace veřejnosti). Oddělení, které 

nakonec vzniklo, má sedm zaměstnanců a zaměstnankyň (1 vedoucí, 1 zástupce vedoucího 

a 5 právniček), kteří zajišťují činnost Equality Body. Oproti původnímu předpokladu je 

tedy personální obsazení jen poloviční, navíc se jedná pouze o osoby s právnickým 

vzděláním a nikoli i odborníky na genderovou problematiku, sociologii apod. Otázkou je, 

zda tyto personální kapacity jsou dostatečné na kvalitní zajištění veškeré činnosti Equality 

Body – kromě šetření podnětů, kterých přijímají více než dvě stě ročně, též např. realizaci 

osvětové informační činnosti vůči veřejnosti. Další otázka, zda snížení počtu zaměstnanců 

a zaměstnankyň je z důvodu menšího počtu podnětů na diskriminaci, než se původně 

očekávalo nebo z jiných důvodů (např. finančních, politických, prostorových apod.), se pak 

nabízí. 

O výsledcích činnosti Oddělení rovného zacházení se můžeme dozvědět 

z pravidelných zpráv. Veřejný ochránce práv má totiž povinnost předkládat Poslanecké 

sněmovně nejméně jednou za tři měsíce informaci o své činnosti, dále zprávu 

o jednotlivých věcech, v nichž nebylo dosaženo dostatečných opatření k nápravě, a též 

doporučení k vydání, změně nebo zrušení právního předpisu. Do 31. března každého roku 

pak Poslanecké sněmovně musí předložit souhrnnou písemnou zprávu o své činnosti za 
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uplynulý rok.171 Tyto zprávy jsou zveřejňovány na webových stránkách veřejného 

ochránce práv http://www.ochrance.cz/zpravy-o -cinnosti/zpravy-pro-poslaneckou-

snemovnu/. S rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o diskriminační agendu je 

v pravidelných zprávách reflektována též oblast diskriminace a rovného zacházení, ve 

výroční zprávě je výsledkům antidiskriminační působnosti věnována část pátá. 

Ze statistických údajů zveřejněných každoročně ve výročních zprávách můžeme 

zjistit počty podnětů na diskriminaci, kterými se Oddělení zabývalo v jednotlivých letech: 

− Rok 2010 – obdrženo 176 podnětů na diskriminaci, z nichž vyřízeno 149 (tj. 85% 

vyřízených stížností). Diskriminace zjištěna ve 29 případech. 

− Rok 2011 – obdrženo 271 podnětů na diskriminaci, z nichž vyřízeno 221 (tj. 81% 

vyřízených stížností). Diskriminace zjištěna v 70 případech. 

− Rok 2012 – obdrženo 253 podnětů na diskriminaci, z nichž vyřízeno 178 (tj. 70% 

vyřízených stížností). Diskriminace zjištěna v 18 případech. 

− Rok 2013 – obdrženo 360 podnětů na diskriminaci, neuvádí se již, kolik z nich bylo 

vyřízeno (dozvíme se jen, že za daný rok bylo vyřízeno celkem 401 podnětů). 

Diskriminace zjištěna ve 20 případech. 

Za tyto čtyři roky tak obdržel celkem 1033 podnětů na diskriminaci. Pro srovnání 

s tímto číslem si můžeme uvést, že v ostatních případech (mimo diskriminaci) bylo např. 

jen v průběhu roku 2012 veřejnému ochránci práv doručeno celkem 8388 podnětů (zatímco 

na diskriminaci jen 253) a v roce 2013 obdržel 8041 podnětů (vůči 360 diskriminačním 

stížnostem). 

Z uvedeného přehledu vyplývají následující zjištění: 

− Počet podnětů na diskriminaci se postupně každý rok zvyšuje (s výjimkou za rok 2012, 

kdy došlo k poklesu). 

− Celkový počet vyřízených podnětů za rok se nezvyšuje, spíše se lze domnívat, že se 

snížil. 

− Počet zjištěných případů diskriminace se taktéž nezvýšil, ale je ustálen na cca 20 ročně. 

Tyto závěry si nyní pojďme blíže rozebrat. Nejprve k počtu stížností na 

diskriminaci. Celkově je počet podnětů na diskriminaci mnohem menší než v ostatních 

případech (dá se říct až zanedbatelný). Vzhledem k tomu, že Equality Body působí již více 

                                                 
171 Ustanovení § 24 odst. 1  a  § 23 odst. 1  zákona o  Veřejném ochránci práv. 
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než čtyři roky, nelze toto přičíst nevědomosti veřejnosti o možnosti obracet se na něj 

s podněty z důvodů diskriminace (to by se dalo očekávat spíše v prvních dvou letech). 

Logicky by se spíše mohlo předpokládat, že bude docházet ke zvyšování množství podnětů 

a to např. z důvodu osvětové činnosti veřejného ochránce práv, publicitě antidiskriminační 

problematiky apod. To se ale neděje a počty stížností se nezvedají, naopak celkový počet je 

nízký a za rok 2012 došlo ještě k poklesu podnětů oproti roku 2011. Nelze to ale přičíst 

tomu, že by se ve společnosti příliš nediskriminovalo. Spíše to ukazuje na celkovou 

neochotu veřejnosti řešit diskriminační jednání a na skepsi vůči možnosti dosáhnout 

nápravy (vzhledem k  nedostatečným pravomocem veřejného ochránce práv). Ve výroční 

zprávě za rok 2012 a taktéž 2013 se přímo dočteme, že ani osoby, v jejichž případech 

veřejný ochránce práv shledal diskriminaci a mají prokazatelné důkazy ke svým tvrzením, 

většinou nechtějí podávat antidiskriminační žalobu. Nejčastějšími důvody, proč tomu tak 

je, jsou nejistota stran výsledku řízení (nepředvídatelnost soudního rozhodování, chybějící 

česká judikatura v  otázkách diskriminace), výše soudních výloh (soudní poplatky a  

náklady řízení), délka řízení a  nemožnost nalezení kvalifikované právní pomoci 

(nedostatek specializovaných advokátů). Této skutečnosti si byl vědom již předchozí 

představitel veřejného ochránce práv Pavel Varvařovský, který na Panelové diskuzi 

„Rovnost a zákaz diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv“ konané dne 20. února 

2013 v Brně prohlásil, že „V činnosti ombudsmana nepředstavuje diskriminace velkou 

agendu. Mediálně jde ale o oblast sledovanou a také zahraniční návštěvy se obvykle 

zajímají především o diskriminaci z důvodu etnického původu v České republice. Vyjadřují 

pak překvapení, když se dozví, že statisticky nejde o číslo velké a že obecně stížností na 

diskriminaci řešíme poměrně málo“.172 I s ohledem na shora popsaný proces přijímání 

antidiskriminačního zákona, kdy byla přijata úprava pouze s minimálním standardem 

ochrany, spolu s odmítavým názorem Otakara Motejla i Pavla Varvařovského, aby došlo 

ke svěření agendy veřejnému ochránci práv a nedostatku jeho pravomocí v oblasti rovného 

zacházení se ovšem tomuto výsledku nelze divit. 

Dalším zjištěním bylo, že ačkoli Oddělení rovného zacházení přijalo např. za rok 

2012 méně podnětů než předchozí roky, tak jich procentuálně také stihlo vyřídit menší 

množství. Pro bližší zkoumání není dostatek přístupných informací, nicméně skoro by se 

                                                 
172 Složitost antidiskriminačního práva i  nejistota výsledku sporu lidi odrazuje od hájení svých práv. Brno: 
Veřejný ochránce práv, Tiskové zprávy 2013. [online] [cit. 2013-03-16] Dostupné z: 
<http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/slozitost-antidiskriminacniho-prava-i -
nejistota-vysledku-sporu-lidi-odrazuje-od-hajeni-svych/>. 
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zdálo možné toto spojit s nižším personálním obsazením Oddělení rovnosti v té době 

(počet zaměstnanců a zaměstnankyň se v roce 2012 snížil na 5). Není samozřejmě 

vyloučena možnost, že příčina je např. v dořešení většího počtu případů z předchozích 

období či se jednalo o složitější kauzy, které si vyžádaly delší časové období šetření. Na 

druhou stranu, vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv sám nesjednává nápravu, ale 

obětem pouze metodicky pomáhá, a  k zahájení soudního řízení dochází až po ukončení 

jeho šetření, bylo by na místě, aby stádium šetření u veřejného ochránce práv bylo co 

nejrychlejší. Samotné řízení u soudu totiž následně zabere také dosti dlouhé období 

a k úspěšnému uplatnění nároků je třeba jej zahájit co nejdříve. Většinou se navíc jedná 

o skutkově složité případy, které není lehké prokázat a může záležet např. jen na svědecké 

výpovědi (ze zkušenosti soudních řízení je přitom možné konstatovat, že pokud je svědek 

předvolán k soudu po roce či delším období od rozhodné události, jeho schopnost 

reprodukce se velmi snižuje a taková svědecká výpověď se stává nevěrohodnou). S delším 

časovým odstupem od doby, kdy k nerovnému zacházení došlo, se také snižuje vůle 

a ochota obětí uplatnit své nároky u soudu. 

Posledním zjištěným závěrem bylo, že klesl též počet případů, v nichž bylo 

konstatováno, že došlo k nerovnému zacházení (za rok 2012 jen 18 zjištěných případů, 

v roce 2013 to bylo 20 zjištěných případů, oproti 70 případům v roce 2011). Zde by bylo 

potřeba provést analýzu všech ukončených šetření o  podnětech a v nich učiněných závěrů 

veřejného ochránce práv, aby bylo možné zjistit skutečné příčiny. Tím mohla být např. 

personální změna v Oddělení rovného zacházení či mezi představiteli veřejného ochránce 

práv nebo neochota veřejného ochránce práv pouštět se do řešení skutkově složitějších 

případů či politická neprůchodnost určitých rozhodnutí. Tato data ale nejsou k dispozici. 

V další části práce bude provedena analýza konkrétních podnětů šetřených veřejným 

ochráncem práv. Ačkoli se nejedná o reprezentativní vzorek, bude možné ale tyto učiněné 

závěry na ně aplikovat. 

Dále můžeme též zjistit, z jakých důvodů jsou podněty nejčastěji podávány 

a v jakých oblastech je diskriminace namítána. Pokud jde o zakázané důvody, pak 

antidiskriminační zákon hovoří o rase, etnickém původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientaci, věku, zdravotním postižení, náboženském vyznání, víře a světovém názoru. 

Další zákony obsahují i jiné důvody, jako např. majetek, členství v odborových 

organizacích či v politických stranách a hnutích, rodinný stav atd. Zákaz diskriminace 

podle antidiskriminačního zákona platí v oblasti práce, zaměstnávání a podnikání, 
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ve vzdělávání, v sociální oblasti, v oblasti poskytování zdravotní péče a v oblasti 

poskytování zboží a služeb včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti, dále pak platí 

ve veřejné správě. Ze statistických dat vyplývá, že nejčastější oblastí, v níž je diskriminace 

namítána, je práce a zaměstnávání, přístup ke zboží a  službám a případy ze sociální 

oblasti. V těchto oblastech jsou pak nejčastěji namítanými diskriminačními důvody věk, 

pohlaví a zdravotní postižení. 

Zaměřme se nyní podrobněji na diskriminaci z hlediska pohlaví a genderu. Tyto 

důvody diskriminace (jednotně shrnuty pod pojmem pohlaví) jsou přibližně v 11 % 

podnětů. Namítány jsou zejména v oblastech pracovního práva, poskytování zboží a služeb 

a v oblasti vzdělávání. Přibližně ve 30 % případů pak byla diskriminace z důvodu pohlaví 

skutečně shledána. 

Protože jsme se v dosavadním textu zabývali především teoretickými úvahami nad 

činností Equality Body, jeví se nyní vhodným ověřit některé již učiněné závěry (včetně 

zjištěných statistických dat) na konkrétních případech diskriminace, jež veřejný ochránce 

práv řešil. Závěry poté budou znovu podrobněji analyzovány. 

2.4 ČINNOST EQUALITY BODY – HMOTN ĚPRÁVNÍ ANALÝZA 

APLIKACE PRÁVNÍCH NOREM 

2.4.1 Využití metodické pomoci v praxi 

V první části práce byla teoreticky popsána činnosti veřejného ochránce práv. Jedním 

z pilířů je poskytování metodické pomoci. Shora popsaný proces vyřizování podnětů nám 

teoreticky ukázal na odlišný rozsah svěřených pravomocí v oblasti rovného zacházení 

oproti oblasti veřejné správy a zároveň na nemožnost dosáhnout nápravy 

u diskriminujících soukromých osob. Pouhá metodická pomoc je pro diskriminované 

nedostatečná a zřejmě i  z tohoto důvodu je jen velmi malé procento ze zjištěného 

nerovného zacházení uplatněno žalobou u soudu. Této skutečnosti si je vědom sám veřejný 

ochránce práv, když opakovaně ve svých výročních a jiných tiskových zprávách uvádí, že 

stížností na diskriminaci není mnoho. A pokud zjišťujeme dále i z tohoto mála stížností 

jich nakonec skončí u soudu téměř jen zanedbatelné množství. Navíc ani rozhodnutí 

českých soudů v kauzách namítané diskriminace nenabízí nejlepší obraz. Jak uvádí 

Barbara Havelková, u obecných soudů je zřetelná malá citlivost k účelu a cílům 

antidiskriminačního práva obecně jakož i nepochopení jednotlivých jeho institutů, a to jak 
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v rovině hmotněprávní, tak v rovině procesní.173 Pokud ovšem z těchto důvodů nemáme 

dostatek kvalitních soudních rozhodnutí v diskriminačních věcech, pak je jisté, že to 

k důvěře a přesvědčenosti veřejnosti o nutnosti potírání diskriminace ve společnosti vést 

nemůže. A právě k tomu abychom získali kvalitně odůvodněná soudní rozhodnutí, jež 

budou svou přesvědčivostí působit na širokou veřejnost nebo v ní alespoň vyvolají diskuzi 

o problému diskriminace, je vhodné začít již ve fázi předsoudní u veřejného ochránce práv, 

který by měl mít určité pravomoci na sjednání nápravy. Pokud např. zjistí diskriminační 

jednání opakovaně ve stejné věci či u stejného subjektu, mohl by mít pravomoc jednat 

z vlastní iniciativy a možnost některých nápravných opatření tak, aby se dále 

v diskriminaci nepokračovalo. Dalším řešením by byla původně navrhovaná možnost 

mediace prováděná veřejným ochráncem práv v předsoudní fázi či právní pomoc 

v soudním řízení. 

Pro ilustraci nám poslouží např. tento medializovaný případ.174 Veřejný ochránce 

práv opakovaně obdržel podněty na diskriminační jednání ze strany obchodní sítě Makro 

Cash & Carry ČR, s. r. o., ke kterému mělo docházet uplatněním zákazu vstupu dětí do 

věku 12 let do prostor prodejen Makro stanoveného v obchodních podmínkách společnosti 

(důvodem zákazu byl pohyb vysokozdvižných vozíků po prodejně, které mohou zranit 

dítě). Stížnost podalo několik rodičů, kteří nebyli do prodejny vpuštěni, protože sebou měli 

děti mladší než stanovený věk, a domnívali se, že jsou tak diskriminováni vůči jiným 

osobám, které děti nemají. Veřejný ochránce práv jim dal za pravdu a opakovaně 

konstatoval, že takové jednání lze označit za nepřímou diskriminaci na základě 

rodičovství. V rámci své pravomoci ovšem mohl pouze nabídnout metodickou pomoc 

stěžovatelům a stěžovatelkám při podání návrhu k soudu. Obchodní společnost Makro 

vyrozuměl o tom, že její jednání je diskriminační, že oběti poučil o možnosti podat 

antidiskriminační žalobu jako prostředek nápravy ve smyslu ustanovení § 10 

antidiskriminačního zákona a nabídl obětem svoji metodickou pomoc. Zároveň vyzval 

obchodní společnost Makro, aby problematické ustanovení z obchodních podmínek 

odstranila. Diskriminující společnost Makro tedy byla informována o zjištěném závěru i o 

potencionální možnosti, že proti ní budou oběti vést soudní řízení, ani jedno však nebylo 

                                                 
173 Havelková, B. Několik poznámek k  rozhodování českých soudů v případech diskriminace z důvodu 
pohlaví I., II. [cit. 2012-07-26]. Dostupné z: <http://jinepravo.blogspot.com/2008/05/barbara-havelkov-
nkolik-poznmek-k .html>. 
174 Informace o případu se dočteme jak ve výroční zprávě veřejného ochránce práv za rok 2011, tak 
v médiích, více informací např. zde http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/ombudsman-zakaz-vstupu-
deti-do-makra-je-diskriminacni_216864.html [cit. 2013-04-14]., ale na jiných místech. 
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dostatečným podnětem a ze strany společnosti Makro nedošlo ke změně zavedené praxe. 

Podle zpráv zveřejněných v médiích se dozvídáme, že společnost Makro nevidí pro změnu 

svého postoje důvod. Avizovala, že zváží vytvoření dětských koutků. Tento záměr ovšem, 

podle informací, které jsou k dispozici, nebyl doposavad plošně realizován. Dále dle 

dostupných informací ani jedna ze stěžovatelek či jeden ze stěžovatelů nepodal návrh na 

zahájení řízení z důvodů diskriminace. K nápravě diskriminačního jednání tak nedošlo 

(a to ani přesto, že šlo o medializovanou kauzu a společnost Makro byla za svou praxi 

veřejně kritizována). 

Příklad ukazuje, že pokud se stěžovatelé a stěžovatelky ochrany u soudu sami 

nedomáhají (od čehož je většinou odrazuje časová a finanční náročnost takového sporu 

s nejistým výsledkem) a soukromoprávní subjekt sám dobrovolně nápravu nesjedná, 

veřejný ochránce práv nemá žádnou možnost, jak tento nežádoucí stav odstranit. Nelze 

samozřejmě jednoznačně tvrdit, že i v případě širších oprávnění veřejného ochránce práv 

by došlo k nápravě, na druhou stranu ukazuje, že činnost Equality Body není dostatečná. 

Navíc v tomto případě lze se zjištěnými závěry šetření veřejného ochránce práv souhlasit, 

najdeme však i závěry z šetření, se kterými se dá přinejmenším polemizovat, ne-li přímo 

nesouhlasit. Pokud ovšem sám veřejný ochránce práv konstatuje, že diskriminace zjištěna 

nebyla (ať už nesprávným zhodnocením či z jiného důvodu, např. neochoty pouštět se do 

řešení politicky neprůchodných věcí), je postavení oběti ještě ztíženo v tom, že se 

v případném soudním sporu nemá o co opřít a veškeré prokazování závisí pouze na ní. 

Jednou z možností řešení právě této shora nastíněné záležitosti by bylo zakotvení již 

zmíněné veřejné žaloby (actio popularis) do antidiskriminačního zákona. 

Antidiskriminační veřejná žaloba je používána již v 16 evropských zemí.175 Jedná se 

o účinný právní nástroj, který dokáže reflektovat skutečnost, že diskriminace není pouze 

individuální, ale je celospolečenským problémem. V některých případech individuální 

vyřešení případu soudní cestou by totiž nevedlo ke kýženému účinku, tj. opuštění 

diskriminační praxe plošného rozměru kdy dochází k diskriminaci opakovaně nebo sice jen 

jednou, ale diskriminační jednání se dotýká velkého počtu osob (zejména v oblasti 

poskytování služeb, zdravotní péče, vzdělání či bydlení). V těchto případech mají aktivní 

legitimaci k podání žaloby většinou nevládní organizace, které byly na ochranu práv obětí 

diskriminace založeny, či národní Equality Body, kteří mohou zastupovat větší množství 

                                                 
175 Actio popularis je zakotvena v právních řádech například Rakouska, Francie, Německa, Maďarska, 
Nizozemí, Norska či Slovenska. 
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poškozených. Z pohledu českého právního řádu by tak zakotvení veřejné žaloby rozšířilo 

pravomoci veřejného ochránce práv a tím by navíc vhodně doplnila jeho možnost podat 

žalobu k ochraně veřejného zájmu v oblasti výkonu státní správy, která mu byla svěřena již 

od 01. 01. 2012. Sám veřejný ochránce práv, který se původně k této možnosti stavil spíše 

negativně, se již ve své poslední zveřejněné výroční zprávě za rok 2013 vyjadřuje tak, že 

by tuto možnost uvítal a navrhuje prosazení nové právní úpravy. V tomto ohledu lze tedy 

spatřovat vývoj k lepšímu (alespoň co se týče názorového stanoviska veřejného ochránce 

práv, následnou praxi, zda by skutečně institut veřejné žaloby při jeho zavedení skutečně 

využíval, již posoudit nelze). 

2.4.2 Další činnost a posouzení jejích výsledků 

Kromě šetření podnětů při podezření na diskriminaci se veřejný ochránce práv 

věnuje i další činnosti stanovené antidiskriminačním zákonem. Bylo již řečeno, že podle 

ustanovení § 21b zákona o Veřejném ochránci práv má za účelem prosazování práva na 

rovné zacházení též provádět výzkum, zveřejňovat zprávy a vydávat doporučení k otázkám 

souvisejícím s diskriminací a zajišťovat výměnu dostupných informací s příslušnými 

evropskými subjekty. Veřejný ochránce práv tyto činnosti řadí do prvního (Informovat) a 

druhého (Vzdělávat) pilíře své činnosti. 

Zda a jak první dvě činnosti provádí, je možné relativně snadno ověřit, neboť 

výsledky jeho výzkumů, stejně tak jako zprávy, doporučení a právní stanoviska jsou 

pravidelně zveřejňované na webových stránkách veřejného ochránce práv. Poslední činnost 

spočívající v zajišťování výměny dostupných informací s příslušnými evropskými subjekty 

již takto snadno ověřitelná není, neboť zprávy o realizaci publikovány pravidelně nebyly. 

Z počátku u veřejného ochránce práv byla znát spíše neochota spolupracovat s jinými 

subjekty a účastnit se setkání na evropské úrovni. V poslední době se zdá, že by v tomto 

ohledu mohlo dojít k částečnému zlepšení, o čemž svědčí i to, že od poloviny roku 2012 

jsou pravidelně zveřejňovány aktivity Oddělení rovného zacházení. Ještě v roce 2011 

o těchto aktivitách veřejnost informována nebyla a na dotaz bylo dokonce sděleno, že 

vedení Oddělení rovného zacházení nepovažuje za přínosné účastnit se setkání v rámci 

EQUINET či jiných institucí a proto na akce tohoto druhu nejsou zaměstnanci 

a zaměstnankyně nijak často vysíláni. Později se např. v aktualitách za měsíc březen 2013 

objevila zpráva, že „právníci oddělení rovného zacházení se v březnu aktivně účastní 

semináře evropské sítě EQUINET k situačnímu testování a přesunu důkazního břemene“, 
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který měl proběhnout v Berlíně v sídle německého Equality Body 

(Antidiskriminierrungstelle de Bundes).176 Toto oznámení by mohlo svědčit o názorovém 

posumu. Zda ale v tomto skutečně došlo ke změně a zda možným důvodem může být např. 

změna v personálním složení Oddělení rovného zacházení (nový vedoucí oddělení od 

konce roku 2012), nelze jednoznačně zhodnotit a vyžadovalo by to podrobnější zkoumání, 

ke kterému není pro účely této práce dostatek informací. Proto dále jeho aktivity na 

evropské úrovni nebudou rozebírány. Nicméně i přesto se lze domnívat, že je zde stále dost 

nevyužitého prostoru pro širší zajištění výměny dostupných informací s příslušnými 

evropskými subjekty. 

Výsledky ostatních činností můžeme zhodnotit lépe. Veřejný ochránce práv za čtyři 

a půl roku své působnosti v oblasti rovného zacházení publikoval sedm doporučení177, tři 

stanoviska a výsledky tří výzkumů, které realizoval. Doporučení se vyjadřují ke 

konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují rady, jak se takového jednání 

vyvarovat. Zpracována byla dosud doporučení k rovnému zacházení v následujících 

oblastech – přístup k předškolnímu vzdělávání, zřizování vyhrazeného parkování na 

místních komunikacích, cenové rozlišování, požadavek výpisu z rejstříku trestů jako 

kritéria pro přijetí do zaměstnání, přístup vodicích a asistenčních psů do veřejných prostor, 

naplňování práva na rovné zacházení s cizinci, naplňování práva na rovné zacházení s 

žadateli o pronájem obecního bytu. S výjimkou doporučení o přístupu k předškolnímu 

vzdělávání (týkající se diskriminace rodičů, jejichž děti nebyly přijaty do mateřských škol), 

se doporučení věnují jiným diskriminačním důvodům, nežli je pohlaví (např. tělesné 

postižení), případně se věnují diskriminaci v jedné oblasti průřezově ze všech důvodů 

(např. přístup ke službám). Diskriminace z důvodu pohlaví přitom tvoří nezanedbatelnou 

část podnětů (jak vyplývá z výše uvedených statistických dat), konkrétně se jedná o druhý 

nejčastější namítaný diskriminační důvod. Lze se možná domnívat, že zpracování jiných 

témat (asistenční psi či vyhrazená místa pro parkování tělesně postižených) je zřejmě 

v kanceláři veřejného ochránce práv průchodnější, nežli doporučení v oblasti rovného 

zacházení mezi muži a ženami. 

                                                 
176 Veřejný ochránce práv. Aktuality z diskriminace 2013. [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 
<http://www.ochrance.cz/diskriminace/aktuality-z-diskriminace/aktuality-z-diskriminace-2013/aktivity-
oddeleni-rovneho-zachazeni-v-mesici-breznu/>. 
177 Doporučení jsou k dispozici na webových stránkách v sekci Diskirminace – Doporučení. [cit. 2013-04-
19]. Dostupné z: <http://www.ochrance.cz/diskriminace/doporuceni-pro-verejnost/>. 
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Dále jsou zpracovávána právní stanoviska. Ta jsou určena primárně pro odbornou 

veřejnost, vyjadřují se ke konkrétním projevům diskriminace ve společnosti a obsahují 

rady, jak se takového jednání vyvarovat. Bylo připraveno Stanovisko k ustanovení § 74a 

odst. 2 zákona o důchodovém pojištění (stanovení podmínek, za kterých může pojištěnec 

odejít do důchodu již v 55 letech) (únor 2010), Stanovisko k některým procesním 

aspektům antidiskriminačního zákona (leden 2010) a Stanovisko k přístupu sluchově 

postižených diváků k celoplošnému televiznímu vysílání (prosinec 2009). Jak můžeme 

vidět, tato tři uvedená stanoviska byla zpracována v prvních třech měsících působnosti 

veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení. Dále již stanoviska zpracována 

nebyla, což může svědčit např. o přílišné vytíženosti Oddělení rovného zacházení. Navíc 

ani jeden z dokumentů se nevěnuje problematice diskriminace z důvodu pohlaví (opět se 

ale objevuje téma tělesného postižení). 

Posledním okruhem činnosti veřejného ochránce práv je Výzkum. Ten má sloužit 

k informování široké veřejnosti o problematice diskriminace. Výzkumy byly zpracovány 

dosud tři, a to Výzkum k projevům diskriminace v pracovní inzerci (15. 06. 2011), 

Výzkum etnického složení žáků bývalých zvláštních škol (06. 06. 2012) a Výzkum 

dostupnosti finančních služeb pro seniory (2013). Jedná se o sociologické průzkumy, které 

byly provedeny pracovníky a pracovnicemi se sociologickým vzděláním. Jedná se tedy o 

práci se statistickými daty, nikoli jejich právní analýzu, a data mají sloužit pro dokreslení 

představy o určité problematice. Ve výzkumu k projevům diskriminace v pracovní inzerci 

je věnován prostor diskriminaci z důvodu pohlaví, neboť je to spolu s věkem nejčastější 

důvod diskriminace v pracovněprávní oblasti.  

Ze strany veřejného ochránce práv zpracováváním těchto doporučení, stanovisek a 

výzkumů dochází k naplnění požadavků směrnic, aby Equality Body připravoval nezávislé 

studie týkající se diskriminace, zveřejňoval nezávislé zprávy a podával doporučení 

k jakékoli otázce související s touto diskriminací. Nejedná se sice o právně závazné 

dokumenty, na druhou stranu z vlastní zkušenosti je možné konstatovat, že je k nim 

v rámci právní praxe přihlíženo a jsou do určité míry respektovány. Na druhou stranu 

můžeme konstatovat, že se veřejný ochránce práv ve své publikační činnosti nezaměřuje na 

kontroverznější témata (např. homosexualita, transsexualita, registrované partnerství 

apod.), ale spíše na témata, o nichž je již dosažen jakýsi konsenzus ve společnosti (např. 

přijímání dětí do školek, vodící psi pro tělesně postižené apod.) a nevyvolávají proto tolik 

polemik. Zda se těmto tématům Oddělení rovného zacházení nevěnuje z důvodu složitosti 
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či proto, že na počátku své působnosti považuje za vhodnější řešení méně sporných 

případů, či snad proto, že nejsou politicky průchodná, můžeme jen hádat. Do budoucna 

bychom ovšem očekávali, aby bylo v dokumentech více zpracováno téma rovného 

zacházení mezi muži a ženami – tedy diskriminace z důvodu pohlaví. V ostatním mu 

z hlediska právního nelze žádný závažný nedostatek vytknout. 

Co lze ovšem spatřovat jako nedostatečné, je obsahová stránka těchto výsledků 

publikační činnosti. Především není používán genderově sensitivní jazyk. Téměř ve většině 

jeho textů je pracováno s generickým maskulinem, ovšem nikoli konzistentně. Uváděli 

jsme, že všichni zaměstnanci a zaměstnankyně Oddělení rovného zacházení jsou právníci a 

právničky, neboť šetření podnětů spočívá v právním posouzení. Na Oddělení nejsou 

zaměstnáni přímo odborníci či odbornice na genderovou problematiku a právníci a 

právničky nemají zřejmě dostatečné odborné genderové znalosti. Je potřeba uvést, že 

zákonodárce také jako legislativní zkratku používá v právních předpisech pouze generické 

maskulinum pro souhrnné označení mužského i ženského rodu. A dle poskytnutých 

informací publikované texty neprocházejí korekturou z důvodu dosažení genderově 

citlivého vyjadřování. Proto pokud by ve všech výstupech veřejného ochránce práv bylo 

uváděno pro obě pohlaví generické maskulinum, bylo by zřejmě lze to z tohoto důvodu 

obhájit (texty psali právníci a právničky respektující terminologii zákonodárce). Nicméně 

zastánci a zastánkyně genderově senzitivního jazyka by i přesto vznesli námitky, že se 

nejedná o korektní označení, neboť generické maskulinum je diskriminačním mluvním 

aktem.178 Autorka této práce má k jeho používání též výhrady, a zastává názor, že 

v prostředí pravidel českého pravopisu, který považuje za nezbytné, aby z jazyka bylo 

patrné genderové složení skupiny, by bylo vhodnější používat rodově specifická označení 

všude tam, kde to český jazyk umožňuje. V opačných případech dochází k přehlížení žen a 

tím k jejich diskriminaci v jazyce. Veřejný ochránce práv ale jednotné stanovisko k práci 

s jazykem zřejmě nemá a nekonzistentně v některých dokumentech používá zástupný mužský 

rod pro oba mužský i ženský tvar, v jiných používá rodově odlišené výrazy a v některých 

používá zároveň jak generické maskulinum, tak rozdílné výraz pro mužský i ženský rod. 

Pro ilustraci si uveďme konkrétní sdělení, které nalezneme na webových stránkách 

veřejného ochránce práv: „Oddělení má pět zaměstnanců.“ Bližší informace naleznete 

                                                 
178 Podrobněji se problematice generického maskulina věnují autorky např. v příručce Kultura genderově 
vyváženého vyjadřování in Valdrová, J., Knotková-Čapková, B., Paclíková, P. Kultura genderově 
vyváženého vyjadřování. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2010. 
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v sekci Kontakty.“ Pokud se ale podíváme do sekce Kontaktů, zjistíme, že v Oddělení 

rovnosti pracují čtyři právničky a 1 právník (vedoucí, zástupce vedoucího a pět právniček). 

Čtenáři a čtenářky si pak mohou klást otázku, kam se tedy tyto zaměstnankyně z prvního 

oznámení poděly. Veřejný ochránce práv si naopak zřejmě vůbec neuvědomuje, jakou sílu 

má jazyk, jenž je používán, a jak na čtenáře a čtenářky význam zvolených slov působí. 

Použití samotného generického maskulina, které v důsledku zneviditelňuje ženy, 

ovšem není jediným problémem. Podrobnější analýzou tiskových výstupů veřejného 

ochránce práv v oblasti diskriminace zjistíme, že jako přinejmenším problematické je to, že 

generické maskulinum není používáno výlučně, ale v jistých případech je použito zvlášť 

mužského a ženského tvaru. A to zejména tam, kde dochází k popisování určitých 

„typických“ situací, v nichž je odlišení obou pohlaví podstatné. Jako modelový příklad 

nám poslouží popisy diskriminačních situací, jež uvádí pro inspiraci veřejných ochránce 

práv na svých webových stránkách: 

„Zaměstnavatel postihne zaměstnance za to, že podal žalobu na diskriminaci.“ 

„Ředitel dá závazný pokyn vedoucímu personálního oddělení, aby nepřijímal Romy.“  

„Vedoucí podmíní rozhodnutí o povýšení zaměstnankyně tím, že s ním půjde na večeři 

(může jít o sexuální obtěžování).“ „ Žalobkyně musí prokázat,… že za stejnou práci 

dostávala menší mzdu než její kolega z důvodu, že je žena (nikoliv z důvodu nižší 

kvalifikace, nekvalitně odváděné práce apod.)…. Žalovaný, tedy zaměstnavatel, pak musí 

prokázat, že měl k uvedenému jednání rozumný (legitimní) důvod,… „ 179 

Jak můžeme vidět, ženský tvar je použit v případě zaměstnankyně, která má být 

obtěžována svým nadřízeným pravděpodobně mužského pohlaví, a též v případě ženy 

žalobkyně diskriminované svým zaměstnavatelem také nejspíše mužského pohlaví. Ač si 

to možná veřejný ochránce práv neuvědomuje, dochází tím minimálně ke zdůraznění 

rozdělení rolí ve společnosti (žena – podřízená zaměstnankyně, muž – nadřízený, ředitel) a 

nevědomky tak k udržování genderového řádu. Že se nejedná o ojedinělou výjimku, si 

ukážeme na dalším příkladu z textu Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové 

rozlišování ze dne 23. srpna 2011180, který se zabývá zákazem diskriminace ze všech 

                                                 
179 Pomoc obětem diskriminace. Brno: Veřejný ochránce práv. [online] [cit. 2013-04-10] Dostupné z: 
<http://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/>. 
180 Doporučení veřejného ochránce práv pro cenové rozlišování. Brno: Veřejný ochránce práv 2011. [online] 
[cit. 2012-04-10] Dostupné z: 
<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-
Cenove_rozlisovani_158-2010-JKV.pdf>. 
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důvodů v oblasti přístupu ke zboží a službám. Uvedený text používá substantiva jako 

spotřebitel, zákazník, Rom, Vietnamec, student, důchodce, příslušník a další. Zda jde o 

generická maskulina, není v textu čtenáři vysvětleno. Jak bylo řečeno, s ohledem na 

legislativní terminologii by se našel argument pro to, že je z důvodu zjednodušení textu, 

byť nikoli genderově korektního, použito generické maskulinum.181 Proti tomu ovšem 

vystupuje fakt, že v jediné části textu, kde je rozebírána diskriminace z důvodu pohlaví, je 

uvedena následující věta (bez ohledu na obsahový význam věty je uváděno za účelem 

označení účastníků): 

„Sleva se poskytuje příslušníkům skupiny osob, kteří jsou mezi spotřebiteli 

nedostatečně zastoupeni. Cílem je rozšíření okruhu spotřebitelů a spotřebitelek o jedince z 

řad příslušníků a příslušnic skupiny, která službu využívá v menší míře.“ 

Pokud tedy čtenář přečte celý text Doporučení, může dojít k závěru, že se vztahuje 

výlučně na muže (všechna substantiva jsou použita v mužském rodu) a ženám je vyhrazena 

pouze tato jediná část textu, kde je zcela nelogicky použit ženský tvar, když se hovoří o 

spotřebitelkách a příslušnicích v souvislosti s diskriminací z důvodu pohlaví. Netřeba 

zdůrazňovat závažnost dopadů použití genderově diskriminačního jazyka v textu, který se 

sám zabývá se diskriminací z důvodu pohlaví. 

Paradoxem ovšem zůstává, že se sám veřejný ochránce práv problematikou 

používání generického maskulina zabýval ve shora uvedeném výzkumu k projevům 

diskriminace v pracovní inzerci182. Zkoumal, zda použití mužského rodu pro souhrnné 

označení mužů i žen je či není diskriminační. Došel sice k závěru, že použití generického 

maskulina je v českém jazyce obecně užíváno (a to běžně i v právních předpisech), a proto 

nelze bez dalšího dojít k závěru, že by použití pouze mužského rodu v pracovní inzerci 

představovalo diskriminaci. Zároveň ovšem konstatoval, že je použití ne vždy vhodné, a 

proto „Nejvhodnější by bylo používání mužského i ženského označení profese (například 

„hledám právníka/právničku“), nebo jiné naznačení, že profese je nabízena komukoliv bez 

                                                 
181 Oficiální stanovisko Oddělení rovného zacházení k používání generického maskulina se nepodařilo získat, 
nicméně neformálně bylo zaměstnankyní sděleno, že si nejsou vědomi nekonzistentnosti v psaném projevu a 
používají všude generické maskulinum, protože je to jednodušší a zároveň legální. Bylo tak možné spíše dojít 
k závěru, že vzhledem k profesnímu zaměření zaměstnanců a zaměstnankyň Oddělení (právnické vzdělání) si 
problematiku genderově citlivého vyjadřování dostatečně neuvědomují a s kategorií genderu vhodně 
nepracují. 
182 Výzkum k projevům diskriminace v pracovní inzerci. Brno: Veřejný ochránce práv 2011. [online] [cit. 
2012-04-10] Dostupné z: 
<http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Doporuceni/Doporuceni-Inzerce.pdf>. 



83 

 

ohledu na pohlaví (například „hledám muže či ženu na pozici technik“). Ačkoli tedy sám 

doporučuje, aby generické maskulinum nebylo používáno a mužský a ženský rod byl 

odlišován, sám se tímto doporučením neřídí a v podstatě ve svém jazyce diskriminuje 

určitou skupinu osob. 

Na základě shora uvedených příkladů bychom mohli dojít k závěru, že veřejný 

ochránce práv s pojmem genderu nepracuje dostatečně (pokud vůbec). Při provádění jeho 

činnosti by kromě právní analýzy šetření podnětů právníky a právničkami bylo zřejmě 

vhodné spolupracovat blíže i s odborníky a odbornicemi na genderovou problematiku. 

Tímto jsou potvrzeny i předchozí teoretické závěry, že činnost českého Equality Body je 

nedostatečná (zaměřená výlučně na právní aspekt činnosti bez širších souvislostí 

genderové problematiky). Kromě toho, že nemá dostatek pravomocí, aby mohl obětem 

zajišťovat skutečnou pomoc, tak se navíc veřejný ochránce práv se sám dopouští 

diskriminace ve svém psaném projevu, což si nadto zřejmě ani dostatečně neuvědomuje. S 

ohledem na autoritu, jakou tento orgán zastává, se to jeví jako závažné pochybení a 

nenaplnění ani jeho ostatních pilířů činnosti (vedle metodické pomoci obětem), které si 

sám definoval – informovat a vzdělávat veřejnost v oblasti rovného zacházení a 

diskriminace. 

2.4.3 Konkrétní podněty šetřené veřejným ochráncem práv 

Další část textu se věnuje třem podnětům, jež veřejný ochránce práv přijal a zahájil 

ve věci šetření. První podnět se týká diskriminace z důvodu mateřství v oblasti zaměstnání 

a odměňování. Ve druhém je pak namítána diskriminace z důvodu sexuální orientace 

v oblasti sociálního zabezpečení. Třetí se týká diskriminace z důvodu pohlaví v přístupu 

k zaměstnání. 

Analýza je provedena následujícím způsobem. Nejprve je popsán skutkový stav 

případu, následuje popis řešení a stanoviska veřejného ochránce práv. Poté je uvedeno 

vlastní právní posouzení věci, v závěru je pak učiněno shrnutí, zda je řešení veřejného 

ochránce práv správné či. Ze vzorku případů, jež byly k dispozici, byly vybrány ty, u nichž 

je řešení nejvíce diskutabilní či sporné. 



84 

 

2.4.4 Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě 

2.4.4.1 Skutkový základ věci 

Jedná se o podnět na diskriminaci v oblasti zaměstnání a odměňování. 

Diskriminace je namítána z důvodu mateřství, které se pro účely antidiskriminačního 

zákona považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Veřejný ochránce práv podnět obdržel 

1. března 2010 a zahájil ohledně něj šetření. Šlo tedy o jeden z prvních přijatých a řešených 

podnětů v této oblasti působnosti (působil teprve tři měsíce jako Equality Body). 

V konkrétním případě stěžovatelka namítala diskriminační právní úpravu odměňování 

zaměstnanců ve veřejné správě, která podle ní znevýhodňuje rodiče s více dětmi. 

Ustanovením § 4 odst. 5 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě“), je 

stanovena horní hranice šest let pro započítání doby čerpání mateřské a rodičovské 

dovolené do celkové praxe při určování platového stupně. Stěžovatelka je matkou čtyř dětí, 

na mateřské a rodičovské dovolené proto strávila celkem dvanáct let. Stanovení pevné 

časové hranice pro možnost započítání doby strávené na mateřské a rodičovské dovolené 

stěžovatelka považovala za nepřiměřené, a tím i diskriminační ve vztahu k rodičům, kteří 

strávili na mateřské či rodičovské dovolené více než šest let. 

Stěžovatelka si stěžuje na diskriminaci, kterou dle jejího názoru zakládá úprava 

v nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Jejím cílem 

je dosáhnutí stavu, při němž by v ustanovení § 4 odst. 5 zmíněného nařízení nebyla 

stanovena horní hranice šest let pro započítání doby čerpání mateřské a rodičovské 

dovolené do celkové praxe při určování platového stupně. Stěžovatelka poukazuje na 

skutečnost, že ustanovení je v rozporu s ustanovením § 3 antidiskriminačního zákona, 

a tím pádem má docházet k nepřímé diskriminaci z důvodu pohlaví, resp. z důvodu 

mateřství či otcovství. Stěžovatelky osobně se tato úprava dotýká, jelikož se svými čtyřmi 

dětmi strávila na mateřské a rodičovské dovolené celkem dvanáct let. Tato doba jí byla 

započítána pro zařazení do platového stupně pouze v rozsahu šest let. Podle jejího názoru 

by bylo vhodnější, kdyby toto období nebylo započítáváno vůbec, případně by bylo 

kráceno jako tzv. neodborná praxe podobně, jako je tomu dle ustanovení § 4 odst. 3 

zmíněného nařízení, tj. v rozsahu nejvýše dvou třetin v závislosti na míře využitelnosti pro 

výkon požadované praxe. Stanovení pevné časové hranice pro možnost započítání doby 
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strávené na mateřské a rodičovské dovolené považuje stěžovatelka za nepřiměřené, a tím 

i diskriminační ve vztahu k rodičům, kteří strávili na mateřské či rodičovské dovolené více 

než šest let. Ostatním rodičům je do doby praxe započítána doba strávená na mateřské či 

rodičovské dovolené v celém rozsahu. Tímto ustanovením podle názoru stěžovatelky 

Česká republika upřednostňuje rodiče s méně dětmi. Vyjádřeno v  penězích se jedná 

řádově o tisícikoruny měsíčně, přičemž tato částka se kumuluje a při dosažení nejvyššího 

platového stupně se už jedná o statisíce. Jako problematické tedy stěžovatelka vnímá 

rozlišování mezi rodiči především s ohledem na počet vychovaných dětí. 

2.4.4.2 Postup veřejného ochránce práv 

Veřejný ochránce práv daný podnět přijal a po zjištění, že spadá do jeho působnosti 

v oblasti rovného zacházení a zákazu diskriminace, ohledně něj zahájil šetření. 

Zaměstnavatel, který se měl dopustit diskriminačního jednání, spadal pod definici 

veřejnoprávního subjektu a veřejný ochránce práv měl v tomto případě možnost využít 

svých oprávnění v ustanovení § 15 a 16 zákona o Veřejném ochránci práv. To ale veřejný 

ochránce práv nepovažoval za nutné, stanovisko zaměstnavatele si nezjišťoval a namísto 

toho provedl, jak on sám uvádí, „zevrubnou právní analýzu“. Na základě toho pak 

zpracoval závěrečnou zprávu, v níž došel k závěru, že diskriminace nebyla zjištěna. 

V odůvodnění závěrečné zprávy veřejný ochránce práv nejprve posuzuje právní 

úpravu, která na daný případ spadá. Shledává, že ustanovení antidiskriminačního zákona se 

v tomto případě neaplikuje, neboť jde o vztahy ve věcech práva na rovné zacházení vzniklé 

ze skutečností, které nastaly přede dnem účinnosti tohoto zákona. Je však možné aplikovat 

přímo použitelné normy evropského práva, které upravují rovnost v odměňování mužů a 

žen za stejnou nebo rovnocennou práci a které jsou pro Českou republiku závazné a 

v případě rozporu mají přednost před českým právem. Na rovnost odměňování se vztahuje 

ustanovení čl. 157 Smlouvy o fungování Evropské unie (původní čl. 141 Smlouvy o 

založení Evropských společenství), které stanoví povinnost členského státu zajistit 

uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci, a které má 

horizontální i vertikální přímý účinek.183 Dále konstatuje, že pravidlo o zavedení zásady 

rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání 

bylo konkretizováno ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES. V zájmu 

                                                 
183 Viz Rozsudek ze dne 8. dubna 1976, Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de navigation aérienne 
Sabena, 43-75, Recueil. 
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zajištění plné rovnosti mužů a žen v pracovním životě nebrání zásada rovného zacházení 

členským státům zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění 

profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání 

nevýhod v profesní kariéře. Dále argumentuje, že z judikatury Soudního dvora jasně 

vyplývá, že nepříznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřstvím 

představuje přímou diskriminaci založenou na pohlaví. V souladu s čl. 15 Směrnice 

2006/54/ES má žena po skončení mateřské dovolené nárok na prospěch ze zlepšení 

pracovních podmínek, na který by jí vznikl nárok za předpokladu, že by na mateřskou 

dovolenou neodešla, a to na rovnocenném základě s ostatními zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi. 

Poté posuzuje nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě, jež jako podzákonný právní předpis musí být v souladu se zákonem a nesmí mu 

odporovat. Dle jeho názoru úprava v tomto nařízení plně koresponduje se zásadami 

zajištění rovnosti mezi bezdětnými zaměstnanci a zaměstnanci, kteří strávili nějakou dobu 

na mateřské a rodičovské dovolené. S ohledem na svou předchozí argumentaci dochází 

k závěru, že nelze ustanovení nařízení shledat diskriminačními z důvodu pohlaví. Aby bylo 

možné konstatovat, že ustanovení nařízení jsou diskriminační, bylo by nutné zkoumat 

rozdílný dopad tohoto ustanovení na rodiče ve srovnání s bezdětnými zaměstnanci a 

zaměstnankyněmi. Nelze srovnávat různé skupiny rodičů, které se od sebe liší počtem dětí 

(jak to navrhuje stěžovatelka). V tomto směru tedy nelze spatřovat ustanovení o zařazení 

do platového stupně za diskriminační z důvodu pohlaví. Veřejný ochránce práv se 

domnívá, že časová hranice, kterou zvolila vláda při tvorbě této úpravy, je plně v 

kompetenci státu a jedná se o přiměřené opatření sloužící naplnění materiální rovnosti i s 

ohledem na to, že jde o oblast sociálních práv, v nichž má stát širokou možnost uvážení, 

jakým způsobem tato práva upraví. Neztotožňuje se s názorem stěžovatelky, že by bylo ve 

vztahu k zásadě nediskriminace vhodnější dobu strávenou na mateřské či rodičovské 

dovolené do doby praxe nezapočítávat vůbec. Ne každé nerovné zacházení či 

nespravedlnost je možné označit za diskriminaci. Zprávu uzavírá tím, že sporované 

ustanovení slouží spíše k prohloubení rovnosti v dané oblasti, a naopak neupravení 

možnosti započítat tuto dobu do délky praxe by bylo možné označit za diskriminační, 

protože by znevýhodňovalo rodiče.   
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2.4.4.3 Právní rozbor věci a následné úvahy 

Nyní si provedeme právní posouzení případu znovu. Z hlediska časového veřejný 

ochránce práv zřejmě správně posoudil, že se na daný případ neaplikuje antidiskriminační 

zákon, neboť jde o vztah vzniklý před jeho účinností (pokud vycházíme z dat uvedených 

v dostupných podkladech). Je tedy potřeba vycházet z jiných právních norem. Mezi 

stěžovatelkou a zaměstnavatelem existoval pracovněprávní vztah, proto je třeba postup 

zaměstnavatele, který postupoval v souladu s nařízením, posoudit z hlediska jeho souladu s 

ustanoveními zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákoník práce“). Zákoník práce jakoukoli diskriminaci v pracovněprávních vztazích 

zakazuje, zároveň ale stanoví pouze obecnou povinnost zaměstnavatelů či zaměstnavatelek 

dodržovat zásadu rovného zacházení a odkazuje na antidiskriminační zákon, který je vůči 

němu speciálním předpisem. Protože se antidiskriminační zákon neuplatní, je třeba použít 

přímo právní předpisy práva Evropské unie.  

Zde souhlasíme s posouzením, jež provedl veřejný ochránce práv. Již v roce 1957 

zavedl Článek 141 (bývalý Článek 119) Smlouvy o Evropském společenství princip, na 

základě kterého musí být muži a ženy odměňováni stejně za stejnou práci, dnes je tento 

princip obsažen v čl. 157 Smlouvy o fungování EU. Směrnice 2002/73/ES, přepracovaná 

směrnicí 2006/54/ES se věnuje zákazu diskriminace i v oblasti odměňování. Zmíněné 

přepracované znění mělo být zohledněno ve členských státech do 15. 08. 2008, resp. ve 

výjimečných případech do 15. 08. 2009. V čl. 2 je uvedeno, že diskriminací se rozumí 

jakékoliv méně příznivé zacházení se ženou v souvislosti s těhotenstvím nebo mateřskou 

dovolenou. V článku 14 je stanoven zákaz diskriminace z důvodu pohlaví, pokud jde o 

podmínky zaměstnání, včetně odměňování, podle článku 157 Smlouvy o fungování EU. 

Tento článek stanoví rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví 

včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci. Dále je v článku 15 

směrnice 2006/54/ES stanoveno, že má žena po skončení mateřské dovolené nárok na 

prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měla nárok během své 

nepřítomnosti. Ustanovení článku 15 cituje též veřejný ochránce práv ve svém odůvodnění. 

Dále jej ovšem již podrobněji nerozebírá. Přitom se jedná o podstatné ustanovení, ze 

kterého je třeba vyjít. Článek 15 je judikaturou SD EU (dříve ESD) vykládán tak, že za 

takový prospěch je považován například i vánoční bonus, na který má nárok i 
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zaměstnankyně na rodičovské dovolené.184 Vzhledem k tomu, že článek 157 Smlouvy o 

fungování EU má přímý horizontální i vertikální účinek, může se zaměstnankyně 

dovolávat zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci přímo 

proti zaměstnavateli či zaměstnavatelce. 

Nyní je tedy třeba posoudit, zda je nařízení vlády v souladu s tímto evropským 

právem. Můžeme zjistit, že vláda ve svém nařízení zohlednila dobu strávenou na mateřské 

či rodičovské dovolené z důvodu, že muži a bezdětné ženy mají větší možnost nepřetržité 

kariéry a absenci domácích a pečovatelských povinností, což jim zaručuje flexibilitu, 

mobilitu, kariérní postup či výsluhu let. V daném případě je dovozováno, že ustanovení na 

započítání doby strávené na mateřské či rodičovské dovolené je kritérium objektivně 

odůvodnitelné požadavky konkrétní práce a je ve prospěch žen a mužů, které se starají 

o děti. V tomto ohledu se tedy při aplikaci předmětného nařízení nejedná o diskriminaci 

z důvodu pohlaví. Z tohoto vychází také veřejný ochránce práv, a proto dochází k závěru, 

že k diskriminaci nedošlo. Zdá se ale, že veřejný ochránce práv již nezkoumal skutečný 

dopad této úpravy nařízení, když neprovedl test proporcionality, ale namísto toho 

porovnával za pomocí komparátora (o nevýhodách tohoto postupu bylo teoreticky více 

pojednáno v části textu 1.3.5 této práce). Proto lze s jeho názorem polemizovat. 

Sama stěžovatelka posuzuje dopad právní úpravy nařízení pouze na rodiče s dětmi, 

nikoli i na bezdětné zaměstnankyně a zaměstnance, což není vhodné srovnání. To si 

ostatně uvědomuje i veřejný ochránce práv. Veřejný ochránce práv namísto toho dospěl 

k závěru, že k tomu, aby byla shledána diskriminace z důvodu pohlaví, by bylo nutné zjistit 

rozdílný dopad na rodiče ve srovnání s bezdětnými zaměstnanci/zaměstnankyněmi. Jako 

komparátora tak vzal bezdětné zaměstnance/zaměstnankyně. Na základě toho ale nepřímou 

diskriminaci neshledal, neboť při tomto srovnání (bezdětní vs. rodiče) se zdá, že 

ustanovení na započítání doby strávené na mateřské či rodičovské dovolené je kritérium 

objektivně odůvodnitelné požadavky konkrétní práce a je ve prospěch žen a mužů, kteří se 

starají o děti. Ani toto posouzení veřejného ochránce práv se ale nezdá jako nejvhodnější a 

pokud budeme případ zkoumat dále za použití testu proporcionality, dojdeme k jinému 

závěru. Postup veřejného ochránce práv nám naopak ukazuje, že volba komparátora může 

být problematická. Pojďme si tedy případ analyzovat jinak. 

                                                 
184 Rozsudek z 21. října 1999, C-333/97, Susanne Lewen v. Lothar Denda. 
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Shodneme se, že v daném případě nedochází k přímé diskriminaci, je ale potřeba 

zkoumat, zda nejde o nepřímou diskriminaci, jak je vymezena právem EU. Nepřímá 

diskriminace je upravena např. směrnicí Rady 97/800/ES o důkazním břemenu v případech 

diskriminace na základě pohlaví, která stanoví, že „K nepřímé diskriminaci dochází tam, 

kde zjevně neutrální opatření, kritérium nebo praxe, znevýhodňuje podstatně větší podíl 

osob jednoho pohlaví, ledaže takové opatření, kritérium nebo praxe je vhodné a nezbytné a 

může být ospravedlněno objektivními faktory, které se netýkají pohlaví“. Na základě toho je 

tedy potřeba vzít v úvahu skutečný dopad nařízení vlády a učinit test proporcionality jak jej 

formuloval ESD (SD EU).185 V tomto testu je východiskem zkoumání, zda se jedná o 

nepřímou diskriminaci, fakt, že nerovnost zasahuje podstatně větší počet osob jednoho 

pohlaví (obvykle více žen než mužů). Pokud skutečně zasahuje, pak se jedná se o tzv. 

prima facie nepřímou diskriminaci186, u které je třeba analyzovat její důvody, aby bylo 

jasné, že neexistují ospravedlňující argumenty. 

V případě stěžovatelky je tak třeba zkoumat dopad na všechny zaměstnance a 

zaměstnankyně (jak bezdětní, tak rodiče s dětmi) a zda znevýhodňuje podstatně větší podíl 

osob jednoho pohlaví. Veřejný ochránce práv totiž nevzal v úvahu, že zvýhodnění či 

znevýhodnění se zde nevztahuje na rodiče obecně, ale ve skutečnosti dopadá pouze na 

rodiče, kteří o dítě skutečně pečují, což jsou v naší společnosti většinou matky. Předmětná 

úprava v nařízení o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě se 

zdá být zdánlivě neutrální ustanovení, pokud srovnáváme bezdětné zaměstnance a 

zaměstnankyně s rodiči. Při zkoumání skutečného dopadu na všechny zaměstnance a 

zaměstnankyně je ale ve skutečnosti určitá osoba znevýhodněna oproti ostatním. Dopad 

nařízení pouze na osoby určitého pohlaví (převážně žena – matka) je zde patrný. Po 

provedení testu proporcionality je tak možné konstatovat, že jde prima facie o nepřímou 

diskriminaci, neboť rodič (převážně žena), který pečuje o děti déle než šest let, bude vždy 

znevýhodněn vůči ostatním zaměstnancům a zaměstnankyním, a to jak vůči těm 

bezdětným, tak i těm, kteří o dítě pečují dobu kratší než šest let. Z dané šestileté lhůty 

nejsou možné výjimky ve prospěch rodičů pečujících dobu delší. Navíc samotné stanovení 

oné šestileté hranice může být zcela arbitrární (dalo by se z toho až dovodit, že 

                                                 
185 Podrobněji se otázce nepřímé diskriminace a testu proporcionality věnuje např. Havelková, B. Nepřímá 
diskriminace z  důvodu pohlaví v judikatuře Evropského soudního dvora, Právní rozhledy 6 /2006, s. 208. 
186 Diskriminací prima facie na první pohled se rozumí, že vše nasvědčuje existenci diskriminace. To se 
následně odráží též v institutu přenesení důkazního břemene na osobu, jež se měla dopustit diskriminace - 
musí vyvrátit skutková tvrzení, nebo ospravedlnit cíle svého jednání a prokázat dodržení principu 
proporcionality. 
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zákonodárce tímto určuje počet dětí, které si mohou rodiče celkem pořídit, aby se jim to 

ještě finančně vyplatilo). Veřejný ochránce práv tak namísto komparátora měl provést test 

proporcionality a poměřovat zacházení s rodiči skutečně pečujícími o děti (převážně 

matky) a s ostatními zaměstnanci. 

Dalším aspektem je i zhodnocení pozice stěžovatelky po návratu z rodičovské 

dovolené do zaměstnání. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES v článku 

15 stanoví, že „Žena na mateřské dovolené má po skončení mateřské dovolené nárok vrátit 

se na stejné nebo rovnocenné pracovní místo za podmínek, které nejsou méně příznivé, a 

na prospěch ze zlepšení pracovních podmínek, na který by měla nárok během své 

nepřítomnosti.“ Pokud posoudíme pracovní podmínky stěžovatelky, tak po jejím návratu 

z rodičovské dovolené nedošlo k přiznání onoho prospěchu ze zlepšení pracovních 

podmínek. Ostatní bezdětní zaměstnanci a zaměstnankyně, případně ti, kteří se vrátili do 

zaměstnání po méně než šesti letech, totiž měli příznivější pracovní podmínky (vyšší plat), 

nežli stěžovatelka, která se vrátila po delší době. Započítání praxe pouze šest let (namísto 

celých dvanácti) stěžovatelce přiznává horší pracovní podmínky, než ty, na které by měla 

nárok, pokud by byla celých dvanáct let přítomna v zaměstnání. Taktéž v tomto ohledu se 

zdá být úprava nařízení vlády v rozporu s právem EU, konkrétně s čl. 15 směrnice Rady 

2006/54/ES. 

2.4.4.4 Shrnutí 

Na základě shora uvedeného posouzení tak můžeme dojít k závěru, že se o určité 

znevýhodnění stěžovatelky jedná (prima facie nepřímá diskriminace zjištěná na základě 

testu proporcionality). Navíc jde o takové znevýhodnění, které by mohlo být považované 

i v rozporu s judikaturou ESD (SD EU). Veřejný ochránce práv zde ale zaujal stanovisko 

odlišné a neučinil žádné opatření k nápravě (např. navrhnutí vládě, aby zrušila nařízení), 

ani stěžovatelce nedoporučil, aby se se svým nárokem obrátila na soud. Otázkou zůstává, 

zda ho k tomuto závěru vedlo nesprávné právní zhodnocení případu (volba komparátora, 

namísto testu proporcionality) nebo zda se spíše nechtěl pouštět do složitého prokazování 

nepřímé diskriminace a odkazovat stěžovatelku na soudní řízení s nejistým výsledkem. Ať 

bylo důvodem cokoli, pak to vzbuzuje nedůvěru nad tím, zda veřejný ochránce práv 

dostatečně pomáhá obětem diskriminace a zda postupuje v souladu jak s českým, tak 

evropským antidiskriminačním právem. 
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2.4.5 Podnět na diskriminaci v oblasti registrovaného partnerství 

2.4.5.1 Skutkový základ věci 

Druhý případ se týká jiné oblasti a jiného důvodu (nejedná se o diskriminaci 

z důvodu pohlaví, ale sexuální orientace) a je též pozdějšího data. Stěžovatelka se obrátila 

na veřejného ochránce práv dne 12. ledna 2012 se svým podnětem. V něm si stěžovala na 

rozhodnutí o odejmutí rodičovského příspěvku a o povinnosti vrátit přeplatek na 

rodičovském příspěvku. V kontextu české právní úpravy registrovaného partnerství tato 

rozhodnutí považovala za diskriminační. 

Ve své stížnosti uvedla, že v dubnu roku 2009 se jí narodila dcera, a tak následně 

začala pobírat rodičovský příspěvek; v době podání stížnosti byla na rodičovské dovolené. 

V srpnu 2010 stěžovatelka uzavřela registrované partnerství a v červnu 2011 se její 

partnerce narodila dcera, přičemž již od května 2011 její partnerka pobírala peněžitou 

pomoc v mateřství. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o odejmutí dalších splátek 

rodičovského příspěvku a stěžovatelce byla uložena povinnost vrátit přeplatek na této 

dávce od května 2011, neboť v tomto ohledu jsou s partnerkou a jejich dcerami 

považovány za jednu rodinu, přičemž rodičovský příspěvek (či peněžitou pomoc 

v mateřství) může pobírat pouze jeden rodič. 

2.4.5.2 Postup veřejného ochránce práv 

Veřejný ochránce práv po přijetí stížnosti shledal, že spadá do oblasti jeho 

působnosti a zahájil dle ustanovení § 14 zákona o Veřejném ochránci práv v této věci 

šetření. Diskriminační jednání bylo namítáno v oblasti sociálního zabezpečení z důvodu 

sexuální orientace, dopustit se ho měl subjekt veřejné správy. Veřejný ochránce práv zde 

mohl tedy uplatnit svá širší oprávnění dle ustanovení § 15 a 16 zákona o Veřejném 

ochránci práv. Tato oprávnění ale nevyužil a provedl právní analýzu případu. 

Veřejný ochránce práv nejprve rozebírá právní úpravu daného vztahu. Registrované 

partnerství jako trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví upravuje zákon č. 115/2006 

Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Postavení 

registrovaného partnerství a jeho srovnatelnost s manželstvím jako svazkem muže a ženy 

se však v různých souvislostech českého právního řádu liší (osobám v registrovaném 

partnerství nejsou přiznána všechna práva a povinnosti jako v manželství). Ostatně sama 
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stěžovatelka ve svém odvolání proti rozhodnutí o odejmutí rodičovského příspěvku 

upozornila například na nemožnost uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění pro 

registrované partnery a partnerky podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších právních předpisů. Zákon o daních z příjmů při úpravě slev na dani totiž 

na registrované partnery a partnerky výslovně nepamatuje, a proto jim tato možnost (na 

rozdíl od osob v manželství) není přiznávána. 

Pokud se ovšem týče namítané diskriminace z důvodu nepřiznání/odejmutí 

rodičovského příspěvku podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších právních předpisů (dále jen „ZSSP“), pak veřejný ochránce práv konstatuje, že 

v tomto ohledu je nutné považovat úpravu spíše za pokrokovou. Uvádí, že se tento zákon 

totiž neváže na biologickou rodinu, ale vychází z konceptu rodiny faktické. Pojem „rodina“ 

tak zahrnuje i registrované partnery a partnerky a jejich nezaopatřené děti, přičemž druhý 

partner či partnerka jsou chápáni jako rodič dítěte svého partnera či partnerky, byť jím 

samozřejmě biologicky nejsou (§ 7 odst. 2 písm. b) ZSSP). Podle ustanovení § 30 a násl. 

ZSSP může rodičovský příspěvek pobírat jen jeden rodič, přičemž tento příspěvek náleží 

jen za péči o nejmladší dítě v rodině a nemůže se překrývat ani s peněžitou pomocí 

v mateřství, která je souběžně vyplácena jednomu z rodičů. Dle závěru veřejného ochránce 

práv tak Krajská pobočka Úřadu práce postupovala v souladu se ZSSP, když rozhodla o 

odejmutí rodičovského příspěvku stěžovatelce a posléze i o povinnosti zaplatit přeplatek na 

této dávce.  

Po posouzení podnětu tak došel veřejný ochránce práv k závěru, že diskriminace 

nebyla zjištěna. Konkrétně konstatoval, že nesouhlasí se stěžovatelkou v tom, že přiznání 

rodičovských příspěvků pouze jedné z partnerek je diskriminační v kontextu české právní 

úpravy registrovaného partnerství. Své stanovisko ukončuje shrnutím, že rozhodnutí, zda 

se registrované partnerství bude považovat za srovnatelné s manželským svazkem, záleží v 

zásadě na tom kterém státu. Společenský vývoj, a to i v evropském kontextu (dle 

Evropského soudu pro lidská práva), postupně směřuje stále k širšímu uznávání práv 

homosexuálních osob. V tomto ohledu tedy souhlasí se stěžovatelkou, že česká právní 

úprava je prozatím při uznávání práv registrovaných partnerů a partnerek velmi 

nejednotná. Nicméně dle jeho názoru by tato situace neměla vést k odstraňování 

rovnoprávného postavení registrovaného partnerství a manželství tam, kde se již dnes 

uplatňuje. A právě stěžovatelkou vytýkaná situace je dle jeho názoru považována za 

rovnoprávnou s manželstvím, neboť ZSSP nerozlišuje mezi heterosexuálními a 
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homosexuálními svazky, a tak odráží faktický stav, kdy se jak stěžovatelka, tak její 

partnerka budou podílet na výchově obou svých dcer. Nelze proto dospět k závěru o 

diskriminačním postupu pobočky Úřadu práce nebo diskriminační právní úpravě, neboť 

podstatou diskriminace je rozdílné zacházení pro některý zakázaný důvod (např. sexuální 

orientace). Tato právní úprava je ale totožná jak pro svazky heterosexuální, tak 

homosexuální. 

2.4.5.3 Právní rozbor věci a následné úvahy 

Co se týče právního rozboru případu, zde je možné souhlasit s právními normami, 

které aplikuje veřejný ochránce práv. Registrované partnerství je upraveno zákonem o 

registrovaném partnerství a stejně jako manželství je formalizovaným svazkem dvou osob, 

které k sobě mají vzájemně vyživovací povinnost. Na druhou stranu se od sebe liší tím, že 

manželství lze založit pouze mezi mužem a ženou a registrované partnerství pouze mezi 

osobami stejného pohlaví, což sebou přináší určitá specifika. Ani z právního hlediska není 

úprava registrovaného partnerství shodná s úpravou manželství a obsahem tohoto svazku 

jsou jiná práva a povinnosti. 

Ovšem i přesto nesmí být s osobami v registrovaném partnerství zacházeno méně 

příznivě než s osobami v manželství, ani nesmí být tyto osoby znevýhodněny oproti 

ostatním bez legitimního cíle. V opačném případě by neodůvodněně odlišné postavení 

registrovaných partnerů, partnerek a manželů, manželek mohlo představovat diskriminaci 

založenou na sexuální orientaci. 

Nyní je ovšem třeba posoudit případ z jiného ohledu a to opět z hlediska 

skutečného dopadu dané právní úpravy. Zákonodárce totiž primárně vychází z konstrukce, 

že rodiči jsou dvě osoby opačného pohlaví, z nichž porodit a kojit dítě může pouze jedna 

(žena). Z toho logicky vyplývá, že zákonodárce zamýšlel přiznat příspěvek na peněžitou 

pomoc v mateřství a rodičovství pouze jednomu z rodičů (resp. manželů), protože primárně 

vycházel z konstrukce rodiny odpovídající manželskému svazku (matka, otec, dítě), kde 

jeden z rodičů zůstane doma pečovat o dítě (většinou žena) a druhý může chodit do 

zaměstnání (nejčastěji muž). V registrovaném partnerství je ale situace odlišná, neboť zde 

mohou porodit a kojit dítě buď osoby dvě (obě partnerky) nebo naopak ani jedna (dva 

partneři). Konstrukce zákonodárce se tak již zcela nehodí na případ registrovaného 

partnerství dvou žen. Z biologického hlediska totiž mohou obě partnerky zároveň porodit 

dítě, přičemž je zřejmé, že s ohledem na porod a následné kojení nebude moci ani jedna 



94 

 

z nich chodit do zaměstnání, ale budou muset obě nějaký čas zůstat doma pečovat o dítě 

(nedomníváme se, že by druhá partnerka mohla první zcela nahradit i v kojení druhého 

dítěte a první tak volně chodit do zaměstnání). Pokud ovšem na ně budeme aplikovat 

konstrukci zákonodárce přiznávající příspěvek pouze jednomu z rodičů, pak jejich finanční 

situace může být horší, než je tomu v případě manželů, resp. rodičů opačného pohlaví, 

neboť ani jedna z nich nebude moci chodit do zaměstnání, zároveň ale dostanou pouze 

jeden příspěvek. Dostáváme se tak opět k případu nepřímé diskriminace a zkoumání toho, 

zda dané ustanovení ZSSP či zákona o registrovaném partnerství ve svém důsledku nevede 

ke znevýhodnění registrovaných partnerek vůči ostatním rodičům. Je možné dojít k závěru, 

že se v určitém rozsahu jedná o nepřímou diskriminaci a bylo by vhodné v tomto směru 

učinit určitou úpravu, která umožní výjimku (např. na základě individuálního posouzení) a 

v případě potřeby přizná příspěvek oběma partnerkám. Tímto směrem ale veřejný ochránce 

práv své úvahy vůbec nevedl a pouze konstatoval, že diskriminaci neshledává. 

2.4.5.4 Shrnutí 

Taktéž na tomto případu jsme si mohli ukázat, že některá posouzení veřejného 

ochránce práv jsou spíše povrchní a nejdou po skutečné příčině problémů. Veřejný 

ochránce práv nebere dostatečně v potaz faktický dopad ustanovení na osobu stěžovatelky. 

Ačkoli již v tomto případu není nepřímá diskriminace natolik zřejmá jako u prvního 

rozebíraného přesto i zde mohl veřejný ochránce práv svou argumentaci více rozvinout. 

Z jeho postoje se ale spíše dá vyčíst neochota řešit toto politicky sporné téma 

registrovaného partnerství. 

 

2.4.6  Nabídka práce na pozici prodávající pouze ženám 

2.4.6.1 Skutkový základ věci 

Ve třetím vybraném případu se opět jedná o diskriminaci namítanou z důvodu 

pohlaví, a to v oblasti přístupu k zaměstnání. Dne 8. prosince 2011 se na veřejného 

ochránce práv obrátil muž se stížností na diskriminaci v oblasti zaměstnání. Uvedl, že je 

mu 40 let a již dva roky neúspěšně hledá zaměstnání jako prodavač. Běžně se setkává 

s tím, že na pozicích prodavaček/čů jsou zaměstnávány pouze ženy. 

Stěžovatel navštívil celkem pět obchodů, v nichž hledali zaměstnance/kyně na 

pozici prodavač/ka. V první prodejně pánské konfekce (A) vedoucí prodejny na dotaz 

stěžovateli sdělila, že vedení společnosti si přeje zaměstnávat pouze mladé dívky. V druhé 
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prodejně dámské konfekce (B) zaměstnankyně sdělily stěžovateli, že prodavači na toto 

místo nejsou přijímáni, ale nabídly mu kontaktní údaje na majitele společnosti, s nímž 

může komunikovat. Dále se ucházel o zaměstnání v prodejně obuvi (C), kde mu bylo na 

dotaz, zda přijímají nové zaměstnance, sděleno, že ano, ale pouze prodavačky, neboť 

zaměstnávání mužů si nepřeje vedení. Ve čtvrté prodejně s pánskou konfekcí (D) 

stěžovatel reagoval na inzerát umístěný ve výkladu. Na otázku, zda by se jako muž mohl 

o práci ucházet, mu bylo sděleno, že by mohl, ale zaměstnavatel si přeje spíš ženy. Nabídly 

mu, že i přesto může zanechat životopis. Vybrán ale nakonec nebyl. V páté prodejně 

převážně dámské konfekce (E) stěžovatel opět reagoval na inzerát zveřejněný ve výkladní 

skříni. Dotázal se přítomných zaměstnankyň, zda jsou přijímáni i muži a dostal rozhodnou 

odpověď, že nikoliv. Bylo mu sděleno, že prodejna se specializuje převážně na dámskou 

konfekci, muž by nezapadl do výhradně ženského kolektivu, protože jediným mužem ve 

společnosti je její ředitel. Stěžovatel svá tvrzení doložil pěti videonahrávkami z těchto 

obchodů. 

2.4.6.2 Postup veřejného ochránce práv 

Veřejný ochránce práv stížnost přijal a shledal, že spadá do jeho kompetence. 

Konkrétně se jedná o namítanou diskriminaci z důvodu pohlaví. Veřejný ochránce práv 

nejprve shlédl všechny videonahrávky. Poté obeslal odpovědné zaměstnance a 

zaměstnankyně (vedoucí prodeje) označených prodejen k vyjádření, proč si přejí na 

pozicích prodavačů/ček (asistentů/ek prodeje) zaměstnávat výhradně ženy. Většina 

zaměstnavatelů se písemně vyjádřila tak, že není pravdou, že by nepřijímali muže a že 

daná sdělení byla učiněna nekompetentními zaměstnanci/kyněmi, kteří tak jednali bez 

pokynu zaměstnavatele. V jednom případě na výzvu nereagovali. 

Veřejný ochránce práv na základě zjištěných informací dospěl k závěru, že ve 

všech případech došlo k diskriminaci na základě pohlaví. Docházelo jednak k přímé 

diskriminaci v prodejnách, kde uplatňovali systematické odmítání uchazečů o zaměstnání 

mužského pohlaví, aniž by k tomu byl věcný důvod spočívající v povaze vykonávané 

práce. Diskriminaci z důvodu pohlaví představuje ale i veřejné prohlášení o tom, že 

zaměstnavatel/ka na danou pozici nezaměstná muže, nebo sdělení, že preferuje ženy, bez 

ohledu na to, že některé muže zaměstnává. Prohlášení totiž může odradit uchazeče/čky 

o zaměstnání, a působit tak jako překážka při uplatnění jejich práva na zaměstnání. Není 

přitom podstatné, zda informaci o nemožnosti zaměstnat muže podala osoba, která není 

oprávněna o přijímání zaměstnanců rozhodovat. Za jednání zaměstnanců a zaměstnankyň 
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prodejen odpovídá zaměstnavatel/ka i v případě, že tito překročí svá oprávnění. Pokud 

zaměstnavatel/ka nezajistí, aby zaměstnanci/kyně v prodejnách jednali/y s uchazeči/kami 

o zaměstnání stejně a neodrazovali/y některé uchazeče/čky o zaměstnání, představuje 

takové opomenutí porušení povinnosti zaměstnavatele/lky zajistit rovné zacházení a rovné 

příležitosti mužů a žen v oblasti přístupu k zaměstnání. S ohledem na to veřejný ochránce 

práv u všech šetřených společností shledal diskriminaci založenou na pohlaví v oblasti 

přístupu k zaměstnání. Veřejný ochránce práv umožnil stěžovateli, aby se na něj obrátil 

s žádostí o poskytnutí metodické pomoci při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů 

diskriminace. Dle dostupných informací se stěžovatel na soud neobrátil. 

2.4.6.3 Právní rozbor věci a následné úvahy 

Právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 

bylo v době podání stížnosti a jejího šetření zakotveno v ustanovení § 4 zákona 

o zaměstnanosti.187 Zaměstnavateli/lce se v ustanovení § 12 zákona o zaměstnanosti 

zakazuje činit jakékoliv diskriminační nabídky zaměstnání. Bližší definice zákazu 

diskriminace založené na pohlaví v oblasti přístupu k zaměstnání upravuje 

antidiskriminační zákon. V návaznosti na ustanovení § 5 odst. 2 a 3 antidiskriminačního 

zákona jsou zaměstnavatelé povinni ve věcech práva na zaměstnání a přístupu 

k zaměstnání zajišťovat rovné zacházení. Diskriminací v rozporu s antidiskriminačním 

zákonem se rozumí jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází 

nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, mimo jiné i 

z důvodu pohlaví. Výjimka je stanovena v ustanovení § 6 odst. 3 antidiskriminačního 

zákona, podle kterého je možné rozdílné zacházení, pokud je k tomu „věcný důvod 

spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této 

povaze přiměřené“. Výjimka je aplikovatelná pouze ve výjimečných případech, typicky 

pouze pro výkon uměleckých povolání (herec/herečka apod.). 

Skutečnost, že byla volná místa na pozici prodávajících inzerována pouze pro 

uchazečky (ženy), představuje diskriminační nabídku zaměstnání. Případy, kdy případným 

uchazečům (mužům) na místě přítomné zaměstnankyně či přítomní zaměstnanci podávali 

informace, že jsou jako zájemci o zaměstnání nevítaní, jedná se o méně příznivé zacházení 

z důvodu pohlaví ve smyslu antidiskriminačního zákona. 

                                                 
187 V současné době již podrobnou úpravu definic a vymezení diskriminace obsahuje pouze antidiskriminační 
zákon. 
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Ve vztahu k pracovní pozici prodavač/ka (asistent/ka prodeje) shora uvedená 

výjimka není uplatnitelná. Kvalifikační požadavky na tuto pozici mohou stejně dobře 

naplnit ženy i muži. Faktický stav, tj. dominantní výskyt žen na těchto pozicích, a s ním 

spojené tvoření pracovních kolektivů, nemůže odůvodnit odmítání mužů na pozici 

prodávajících. 

V daném případě stěžovatel pořídil videozáznam z jednotlivých prodejen. Jedná se 

tak o důkaz získaný v rámci situačního testingu a o jeden z mála podnětů, které byly 

veřejnému ochránci práv doloženy spolu s tímto důkazním materiálem. Pořídit a následně 

použít takový videozáznam je možné v případě, že byl pořízen v prostoru určeném pro 

veřejnost a nijak se netýká soukromí zúčastněných osob. Rozhovor v prodejně otevřené 

veřejnosti je možné zaznamenat i použít, protože se nejedná o projev osobní povahy, který 

by byl chráněn. Osobní povahu totiž nemají zejména projevy související s výkonem 

povolání. 

Sdělení zaměstnavatelů/lek, že neodpovídají za jednání svých zaměstnanců/nkyň, 

které bez jejich pokynu odmítali přijmout muže, lze vyvrátit tím, že jde o selhání a 

porušení povinnosti zaměstnavatelů/lek zajišťovat rovné zacházení s muži a ženami a 

rovné příležitosti (ustanovení § 5 dost. 2 a 3 antidiskriminačního zákona). Bez ohledu na 

popření své odpovědnosti tak zaměstnavatelé/lky za toto jednání také odpovídají. 

2.4.6.4 Shrnutí 

Daný podnět byl vybrán pro účely této práce z opačných důvodů, než případy 

předchozí. Jednak z toho důvodu, že v něm jako jediném z případů namítaných 

diskriminací z důvodů pohlaví byl použit situační testing a důkazy získané tímto testování 

velmi vhodně prokázaly, že k diskriminačnímu jednání skutečně došlo. Bez těchto 

videozáznamů by se naopak diskriminace prokazovala mnohem složitěji. Dále byl případ 

jako ukázkový vybrán z důvodu, že lze přístup veřejného ochránce práv při šetření podnětu 

i odůvodnění řešení shledat z právní stránky jako dobře odvedenou práci a lze souhlasit 

s jeho závěrem zjištěné diskriminace. Naopak co lze vytknout je jednak opět 

nekonzistentnost používání generického maskulina v textu ze strany veřejného ochránce 

práv (na výsledku jeho šetření to sice nemá vliv, ovšem na čtenáře jeho výstupu to může 

působit zmatečně). Jako negativní lze hodnotit i fakt, že výsledky zkoumání podnětu i 

důkazy ze situačního testingu nepoužil dále ke zpracování studie či výzkumu na dané téma 

či k větší publicitě v médiích. Veřejný ochránce práv se především nezabýval ze 
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sociologického hlediska tím, proč k tomuto druhu diskriminačního jednání 

(upřednostňování žen na pozicích prodavaček a diskriminace mužů) ve společnosti 

dochází. Ve všech pěti prodejnách totiž ve vedení (vedoucí, ředitel, vlastník apod.) byl 

muž či muži. Nebyly to tedy ženy, které nechtěly muže do ženského kolektivu, ale byli to 

sami muži, kteří rozhodli o tom, že není vhodné přijímat do ženského kolektivu muže či že 

chtějí přijímat jen mladé dívky. Přitom pozice prodavaček/čů není obecně příliš dobře 

finančně ohodnocena a pokud tento druh zaměstnání budou vykonávat převážně ženy, 

rozdíly ve finančním ohodnocení mezi pohlavími dál zůstanou. Ačkoli zde nedošlo 

k diskriminaci ženy, ale muže (častěji tomu bývá naopak), v dlouhodobém důsledku tento 

druh diskriminace negativně (z hlediska výše odměňování) ovlivňuje i ženy, neboť právě 

ony vykonávají pozice prodavaček nejčastěji a jsou za to finančně ohodnocovány méně 

nežli muži na obdobných pozicích (např. strojník, řidič apod.). Veřejný ochránce práv jako 

jeden ze svých pilířů považuje informování. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zpracovat na 

dané téma doporučení stanovisko či vypracovat výzkum a své závěry tak veřejně 

publikovat. Tím by mohl působit osvětově na některé ze zaměstnavatelů/lek, a odstraňovat 

genderové stereotypy ve společnosti. Po právní stránce tedy podnět veřejný ochránce práv 

vyřešil dobře, avšak vzhledem k nedostatku dalších pravomocí či ingerence v jiné oblasti, 

již nedošlo k následnému řešení (stěžovatel nepodal žalobu, nebyl zpracován výzkum či 

studie, kauza nebyla medializovaná). 
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ZÁVĚR 

Rozšíření působnosti veřejného ochránce práv v oblasti rovného zacházení a zákazu 

diskriminace bylo spojeno s rozsáhlými debatami o vhodnosti a potřebnosti této úpravy. 

Proces přijímání byl komplikovaný a výsledek odborníky dosti kritizovaný. Přesto bylo 

následně zákonodárcem pozitivně hodnoceno, že novou úpravou došlo k naplnění cílů 

práva Evropské unie. Veřejný ochránce práv při působení v oblasti rovného zacházení 

deklaruje, že jeho činnost stojí na třech pilířích, z nichž ten třetí, pomáhání obětem 

diskriminace, má být nejdůležitější náplní. Odbornou veřejností je ale oproti tomu 

vytýkáno, že antidiskriminační zákon neposkytl veřejnému ochránci práv dostatečné 

nástroje a prostředky pro realizaci těchto úkolů.188 Důležitý je též přístup samotného 

veřejného ochránce práv k této nové agendě. Záleží totiž i na něm samotném, jakým 

způsobem bude aplikovat právo a naplní obsah pojmu Equality Body. Zda využívá všech 

svých oprávnění v maximální možné míře, nebo i z toho nevelkého rozsahu ponechá ještě 

část nevyužitu. Cílem zkoumání této práce tak bylo jednak teoretické posouzení, zda bylo 

vhodné svěřit agendu rovného zacházení veřejnému ochránci práv a následně analytické 

právní prověření toho, jakým způsobem veřejný ochránce práv skutečně naplňuje svou roli 

Equality Body, resp. Gender Equality Body. 

Za tím účelem byly nejprve rozebrány souvislosti přijímání antidiskriminační 

legislativy a volby veřejného ochránce práv za národní Equality Body. Logicky 

následovala institucionální analýza českého Equality Body. Původně široká oprávnění 

svěřená Equality Body v prvním návrhu antidiskriminačního zákona byla dosti okleštěna 

do současné úpravy. Uvedli jsme, že sám první veřejný ochránce práv O. Motejl se aktivně 

zasadil o to, aby z jeho navrhovaných pravomocí byla vypuštěna mediace; druhý veřejný 

ochránce práv P. Varvařovský pak zastával názor, že antidiskriminační zákon není vůbec 

potřeba.189 V prvních letech své činnosti veřejný ochránce práv také příliš aktivity při 

prosazování rovnosti nečinil. Soustředil se spíše na teoretické vymezení rozsahu své 

působnosti a ujasnění si, jakým směrem se bude ubírat. Určitý zlom lze sledovat od roku 

2012, kdy začal spolupracovat s neziskovými organizacemi za účelem pomoci obětem 

diskriminace, začal využívat situační testing a ve svých důvodových zprávách Poslanecké 

                                                 
188 např. Kubálková P., Wennerholm Čáslavská T. (ed.). Ženy a  česká společnost: Hodnocení implementace 
Pekingské akční platformy na národní a  mezinárodní úrovni (Peking +15). Praha: Otevřená společnost 
o.p.s., Centrum ProEquality, 2010, s. 82. 
189 Varvařovský, P. Antidiskriminační zákon není nutný. Lidové noviny, 31. ledna a 5. února 2011. 
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sněmovně začal pravidelně navrhovat, aby do antidiskriminačního zákona byla vložena 

možnost podat veřejnou žalobu na ochranu obětí diskriminace. 

V průběhu zkoumání byly nastíněny závěry, že volba veřejného ochránce práv za 

národní Equality Body nebyla zrovna nejvhodnější z důvodu, že tato instituce byla 

původně zřízena za zcela jiným účelem a v soukromoprávní oblasti dosud nepůsobila. Dále 

byly uvedeny negativní názory na rozsah jeho působnosti a nedostatečné pravomoci 

v oblasti rovného zacházení. V následné hmotněprávní analýze aplikace právních norem 

byly tyto teoretické závěry znovu zkoumány a v některých ohledech ověřeny. Ukázali jsme 

si, že veřejný ochránce práv nemá dostatečné personální zajištění pro obstarání agendy 

rovného zacházení (nedostatečný počet zaměstnanců a zaměstnankyň na Oddělení rovného 

zacházení), přičemž počet vyřízených podnětů se snižuje (resp. nezvyšuje). Nevykonává 

ani dostatečně svou informační povinnost, neboť veřejnost si zatím nezvykla obracet se na 

něj příliš s podněty na diskriminaci (počet podnětů na diskriminaci tvoří pouze zlomek 

správních stížností). Dále bylo zjištěno, že veřejný ochránce práv nedostatečně pracuje 

s kategorií genderu a nepoužívá genderově korektní jazyk. V neposlední řadě bylo zjištěno, 

že veřejný ochránce práv neposkytuje vhodně ani metodickou pomoc obětem diskriminace, 

když při svém hodnocení podnětů v některých případech nepostupuje zcela v souladu 

s právem EU. To může být způsobeno buď neznalostí právních norem a jejich špatnou 

aplikací, nebo neochotou či snad politickou neprůchodnosti řešení některých složitějších 

případů. Ani jeden z důvodů ovšem nebudí příliš důvěry v činnost českého Equality Body. 

V těch případech, kde diskriminaci shledal a jeho závěry lze považovat za správné a 

přínosné, ale stejně v drtivé většině nedochází k nápravě, protože většina stěžovatelů již 

nepodá žalobu k soudu. Činnost Equality Body v tomto ohledu pak do jisté míry ztrácí 

smysl, neboť ke konstatování diskriminace sice dojde, ale obětem to dostatečné 

zadostiučinění nepřinese. 

Na druhou stranu je potřeba za dobu jeho působnosti nalézt i určité posuny 

k lepšímu. Je to především využívání situačního testingu od roku 2012. Dále je pozitivní, 

že veřejný ochránce práv od roku 2012 spolupracuje s neziskovými organizacemi za 

účelem pomoci obětem diskriminace a snaží se prosadit možnost podat veřejnou žalobu a 

snížit soudní poplatky za podání jednotlivých antidiskriminačních žalob. Začal se účastnit 

mezinárodních setkání a být více mediálně aktivní. V nepolední řadě se zřejmě vítanou zdá 

změna na pozici představitelky veřejného ochránce práv – jednak jde o první ženu v této 

pozici a navíc s odlišnou praxí než předchozí dva představitelé (má zkušenosti z organizací 
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na ochranu práv a není předchozím povoláním právnička). V oblasti rovného zacházení tak 

může Equality Body vhodně směřovat. Přesto jsou tyto pozitivní kroky stále v menšině 

oproti shora vytýkaným nedostatkům. 

S ohledem na uvedené můžeme shrnout, že ačkoli se jako nedostatek právní úpravy 

národního Equality Body především uvádí, že zaměření jeho činnosti je pouze právního 

směru na pomoc diskriminovaným osobám (metodická pomoc) a nepůsobí příliš na 

prevenci diskriminace, ve skutečnosti je jeho činnost ještě užší. Dokonce je možné dojít až 

k závěru, že v současnosti je hlavní náplní jeho činnosti (která může být přínosem pro 

společnost) v podstatě jen monitoring a skutečnou individuální pomoc veřejný ochránce 

práv neposkytuje (ani v případě, že konstatuje diskriminaci, většina stěžovatelů žalobu 

k soudu vůbec nepodá). Veřejný ochránce práv si je toho zřejmě vědom a začal 

spolupracovat s neziskovými organizacemi, které by stěžovatelům měly následně pomoci 

obrátit se na soud. Sám veřejný ochránce práv ale pomoc skutečně neposkytuje (přijetím 

veřejné žaloby by se toto mohlo změnit). V tomto ohledu se zdá být institucionální 

zajištění rovného zacházení a zákazu diskriminace nedostatečné, a bylo by vhodné 

přehodnotit právní úpravu (zavést do antidiskriminačního zákona institut veřejné žaloby, 

upravit možnost bezplatné právní pomoci obětem diskriminace i po prošetření podnětů, 

snížit soudní poplatek za antidiskriminační žalobu, zvýšit počet neprávních zaměstnanců se 

zaměřením na jednotlivé oblasti diskriminačních důvodů – např. odborníci na genderovou 

problematiku apod.). Není nutné za tím účelem zřídit naprosto nový subjekt pověřený 

agendou rovného zacházení a zákazu diskriminace. Veřejný ochránce práv se v této oblasti 

postupně etabluje a jeho výhodou je jistá důvěra lidí v tuto instituci. Nicméně pokud má 

současná úprava zůstat zachována, pak je alespoň potřeba v činnosti veřejného ochránce 

práv učinit některá opatření, která současný nedostatečný stav napraví. 
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PŘEHLED POUŽITÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 

Právní předpisy ČR: 

1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

2. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a  svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4. Zákon č. 155/1995 Sb., o  důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Nařízení vlády č. 165/2000 Sb., o  některých opatřeních k  provedení zákona 

č. 349/1999 Sb., o  Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o  platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a  správě, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

diskriminací a  o  změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

10. Zákon č. 427/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a  o  změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, 

a další související zákony. 

 

Právo EU: 

• Zakládající smlouvy: 

1. Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství z 25. 03. 1957. 

2. Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii z 25. 03. 1957. 

3. Smlouva o Evropské unii a  Smlouva o fungování Evropské unie (2008/C 115/01). 

4. Listina základních práv Evropské unie (2007/C  303/01). 

5. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o  Evropské unii a  Smlouvu o  založení 

Evropského společenství, ze dne 13. 12. 2007 (2007/C  306/02). 

 

• Antidiskriminační směrnice: 
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1. Směrnice Rady č. 75/117/EHS ze dne 10. 02. 1975 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže 

a ženy. 

2. Směrnice Rady č. 76/207/EHS ze dne 06. 02. 1976 o zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a  ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání 

a postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky, ve znění novely č. 2002/73/ES. 

3. Směrnice Rady č. 79/7 /EHS ze dne 19. 12. 1978 o postupném zavedení zásady 

rovného zacházení pro muže a  ženy v  oblasti sociálního zabezpečení. 

4. Směrnice Rady č. 86/378/EHS ze dne 24. 07. 1986 o zavedení zásady rovného 

zacházení pro muže a  ženy v  systémech sociálního zabezpečení pracovníků. 

5. Směrnice Rady č. 86/613/EHS ze dne 11. 12. 1986 o uplatňování zásady rovného 

zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné, včetně oblasti zemědělství, a  

o  ochraně v  mateřství. 

6. Směrnice Rady č. 96/97/ES ze dne 20. 12. 1996, kterou se mění směrnice 86/378/EHS 

o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního 

zabezpečení pracovníků. 

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

diskriminace na základě pohlaví. 

8. Směrnice Rady č. 2000/43/ES ze dne 29. 06. 2000, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s  osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

9. Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27. 11. 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

10. Směrnice Rady č. 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

11. Směrnice Evropského parlamentu a  Rady č. 2006/54/ES ze dne 05. 07. 2006 

o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti 

zaměstnání a povolání. 

 

Mezinárodní právo: 

• OSN: 

1. Charta Organizace spojených národů. 

2. Všeobecná deklarace lidských práv a  základních svobod, vyhlášená Valným 

shromážděním OSN dne 10. prosince 1948. 

3. Mezinárodní pakt o  hospodářských, sociálních a  kulturních právech (Vyhláška 
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ministra zahraničních věcí č . 120/1976 Sb.). 

4. Mezinárodní pakt o  občanských a  politických právech (Vyhláška ministra 

zahraničních věcí č . 120/1976 Sb.). 

5. Mezinárodní úmluva o  odstranění všech forem rasové diskriminace (Vyhláška 

ministerstva zahraničních věcí č . 95/1974 Sb.). 

6. Mezinárodní úmluva o  potlačení a  trestání zločinu apartheidu (Vyhláška ministra 

zahraničních věcí č . 116/1976 Sb.). 

7. Mezinárodní úmluva o  zabránění a  trestání zločinu genocidia (Vyhláška ministerstva 

zahraničních věcí č . 32/1955 Sb.). 

8. Mezinárodní úmluva proti apartheidu ve sportu (Vyhláška ministra zahraničních věcí 

č . 84/1988 Sb.). 

9. Úmluva o  odstranění všech forem diskriminace žen (Vyhláška ministra zahraničních 

věcí č . 62/1987 Sb.). 

10. Úmluva o  politických právech žen (Vyhláška ministerstva zahraničních věcí 

č . 46/1955 Sb.). 

• Mezinárodní organizace práce 

1. Úmluva č . 45 o  zaměstnávání žen podzemními pracemi v  podzemí a  dolech všech 

druhů ze dne 21. června 1935, vyhlášena sdělením federálního ministerstva 

zahraničních věcí pod č . 444/1990 Sb. 

2. Úmluva č . 100 o  stejném odměňování pracujících mužů a  žen za práci stejné hodnoty 

ze dne 29. června 1951, vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí 

pod č . 450/1990 Sb. 

3. Úmluva č . 111 o  diskriminaci (zaměstnání a  povolání) ze dne 25. června 1958, 

vyhlášena sdělením federálního ministerstva zahraničních věcí pod č . 465/1990 Sb. 

• Rada Evropy: 

1. Evropská sociální charta ze dne 18. října 1961 (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 14/2000 Sb.m.s.). 

2. Evropská úmluva o  ochraně lidských práv a  základních svobod ze dne 18. října 1961 

ve znění protokolů (Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 

Sb.). 

3. Evropská úmluva o  sociálním zabezpečení z  roku 1977 (Česká republika ji podepsala, 

ale neratifikovala). 
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4. Evropský zákoník sociálního zabezpečení (Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 

č. 90/2001 Sb.m.s.). 

5. Rámcová úmluva o  ochraně národnostních menšin (Sdělení ministerstva zahraničních 

věcí č. 96/1998 Sb.). 

 

PŘEHLED POUŽITÉ JUDIKATURY 

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

1. Rozsudek ESLP ze dne 23. července 1968, Belgický jazykový případ (Case „relating to 

certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium“) Series 

A no. 6 (stížnost č. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63, 2126/64). 

2. Rozsudek ESLP ze dne 6. dubna 2000, Thlimmenos v. Řecko (stížnost 34369/97). 

3. Rozsudek ESLP ze dne 11. června 2002, Willis v. Spojené království (stížnost 

č. 36042/97). 

4. Rozsudek ESLP ze dne 13. listopadu 2007, D. H. a ostatní v. Česká republika (stížnost 

č. 57325/00). 

 

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dříve Evropský soudní dvůr) 

1. Rozsudek ze dne 5. února 1963, NV Algemene Transport-en Expeditie Onderneming 

van Gend & Loos v. Nederlandse administratie der belastingen. C-26-62, Recueil. 

2. Rozsudek ze dne 8. dubna 1976, Gabrielle Defrenne v. Société anonyme belge de 

navigation aérienne Sabena, 43-75, Recueil. 

3. Rozsudek ze dne 31. března 1981, J. P. Jenkins v. Kinsgate (Clothing Productions 

Ltd.), 96/80, Recueil, s. 911. 

4. Rozsudek ze dne 23. května 1996 John O'Flynn v Adjudication Officer, C-237/94. 

5. Rozsudek ze dne 21. října 1999, Susanne Lewen v Lothar Denda, C-333/97. 

 


