
Resumé 

 

 Ve své diplomové práci se zaměřuji na téma rovného zacházení a zákazu 

diskriminace zaměstnanců. Důvod, proč jsem si vybrala právě tuto tematiku, je její 

aktuálnost a stále více rostoucí význam. Rovné zacházení i zákaz diskriminace musejí 

být v pracovněprávních vztazích dodržovány proto, aby se vytvořily důstojné podmínky 

pro zaměstnance a rovné příležitosti pro uchazeče o zaměstnání. Tyto principy v praxi 

také podporují lepší výkonnost osob na pracovišti, protože pracovní prostředí, v němž 

se dodržují právní předpisy, je zdravé a prospěšné pracovní prostředí. Nicméně realita je 

jiná a ne vždy jsou tyto principy prosazovány. To je také důvod, proč dnes diskriminace 

nebo nerovné zacházení stále existuj a nejsou jevem, který by byl charakteristický 

pouze pro vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci nebo uchazeči o zaměstnání. Proto 

se právní úprava mezinárodní, evropská a vnitrostátní v této oblasti neustále vyvíjí 

a mění, ve snaze dosáhnout účinnějšího uplatnění v praxi. Cílem této práce je tedy 

zanalyzovat platnou právní úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace a její vliv 

na pracovněprávní vztahy. 

 Celá práce je členěna na úvod, čtyři samostatné kapitoly, které jsou dále 

rozděleny na jednotlivé podkapitoly, a závěr. První kapitolu je vždy třeba věnovat 

důležitým pojmům, které se často vyskytují v textu, a to pro jeho celkové pochopení. 

U mé diplomové práce tomu není jinak. Za cíl jsem si stanovila definovat termíny 

rovnost, diskriminace, pracovněprávní vztahy, zaměstnavatel, zaměstnanec a vedoucí 

zaměstnanec.  

 Druhá kapitola už se konkrétně zabývá problematikou diskriminace a rovného 

zacházení, a to v rámci mezinárodního práva. Tato část se dělí na tři podkapitoly 

a každá z nich pojednává o konkrétní mezinárodní organizaci, jež nějakým způsobem 

přispěla k zakotvení zákazu diskriminace a zásady rovnosti na mezinárodní úrovni. 

Zmiňované mezinárodní organizace toho dosáhly prostřednictvím mezinárodních 

úmluv, které byly schváleny na jejich půdě, a i o nich pojednává blíže druhá kapitola. 

 Následující kapitola se zaměřuje na právo EU, co se týká otázky nediskriminace 

a rovnosti v pracovněprávních vztazích. Kapitola třetí se také dělí na tři hlavní 

podkapitoly, které jsou dále členěny. První podkapitola se věnuje primárnímu právu, 

druhá podkapitola se týká práva sekundárního. V sekundárním právu je problematika 



nerovného nebo diskriminačního zacházení řešena v antidiskriminačních směrnicích. 

Poslední část této kapitoly je věnována judikatuře SD EU (bývalý ESD), která se stala 

přínosem pro antidiskriminační politiku ES a později EU. 

 Čtvrtá a závěrečná kapitola se zaměřuje na právní řád České republiky a v něm 

zakotvenou zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tato kapitola se dělí 

na sedm dalších podkapitol. První z nich pojednává o principu rovnosti a otázce 

diskriminace obsažené v ústavním právu Československé republiky a České republiky. 

Ve druhé podkapitole je rozebírána úprava zákoníku práce z roku 1965, který byl platný 

a účinný až do konce roku 2006. Následující podkapitoly se už zabývají platnou právní 

úpravou ve stavu ke dni 31. 10. 2015. V těchto podkapitolách je blíže zkoumán 

současný zákoník práce, zákon o zaměstnanosti a antidiskriminační zákon. Podkapitola 

šestá rozebírá jednotlivé dostupné právní prostředky ochrany před diskriminací 

zakotvené v českém právu. Poslední podkapitola se opět týká judikatury, konkrétně 

judikatury Ústavního soudu ČR a obecných soudů. Zde jsou uvedena ta rozhodnutí, 

která se nějak významněji dotýkají tématu diskriminace zaměstnanců nebo uchazečů 

o zaměstnání a nerovného zacházení s nimi.  

 V úplném závěru diplomové práce je shrnuta a zhodnocena současná 

mezinárodní, evropská i česká právní úprava v oblasti rovnosti a antidiskriminace. 


