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Úvod 
 
 Diskriminace je v současné době závažným jevem, v jehož rámci dochází 

k odlišnému zacházení s jednotlivcem či určitou sociální skupinou a k odpírání jejich 

práv. Tato situace může vyústit až k sociálnímu vyloučení a jiným společensky 

negativním situacím. Negativa, která s sebou diskriminace přináší, vedla zákonodárce 

k právní regulaci této problematiky. Nejprve se zákonodárce zaměřil na regulaci 

diskriminace v rámci pracovněprávních vztahů, postupně se však právní úprava 

rozšiřovala i do jiných oblastí. Proces tvorby české antidiskriminační legislativy dosud 

není ukončen, významným krokem v této oblasti však bylo přijetí tzv. 

Antidiskriminačního zákona.  

 Cílem této práce je rozebrat právní úpravu diskriminace na úrovni tuzemské, 

mezinárodní a evropské právní úpravy, vysvětlit základní pojmy, které se k diskriminaci 

váží a rovněž nastínit základní judikaturu z této oblasti.  

 Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá obecnou diskriminací, 

vysvětluje pojem diskriminace, nastiňuje zakázaná diskriminační kritéria, formy a druhy 

diskriminace a rovněž se zabývá otázkou rovnosti. Dále nastiňuje příslušnou právní 

úpravu.  

 Druhá část se zaměřuje na jedno konkrétní diskriminační kritérium, kterým je 

věk. Tato část se zabývá úpravou ageismu, právní úpravou diskriminace z hlediska věku 

a zaměřuje se na judikaturu Ústavního soudu ČR související s touto problematikou. 

Toto diskriminační kritérium jsem si vybrala z důvodu zajímavosti a aktuálnosti této 

problematiky. V současné době se lze velmi často setkat s osobami, které jsou 

přesvědčeny, že se stali oběťmi věkové diskriminace. Při uvedení pojmu věková 

diskriminace většinu lidí napadne diskriminace z důvodu pokročilého věku, což je 

poněkud zavádějící. U věkové diskriminace se vyskytují dvě skupiny obětí, kterými 

jsou osoby diskriminované pro svůj nízký věk, druhou skupinu tvoří zmiňovaní starší 

lidé. Paradoxně se lze s věkovou diskriminací setkat již kolem padesáti let věku. Velmi 

komplikovaná je v této oblasti otázka dokazování, kdy často může nastat stav důkazní 

nouze. Z nastíněných důvodů se mnoho obětí věkové diskriminace ani nepokusí bránit 

své zájmy před soudem. 



 5 

 Diskriminace z hlediska věku byla až do nedávna opomíjenou oblastí 

diskriminace. V posledních letech však dochází ke zlomu a věková diskriminace se 

stává čím dál tím více diskutovanou problematikou.  

V závěrečné kapitole práce nastiňuji možné způsoby řešení tuzemské situace 

v rámci boje proti diskriminaci (nikoli pouze z hlediska věku).   

  Práce čerpá především z relevantních právních předpisů, z judikatury 

tuzemských a evropských soudů a dále z odborné literatury.  
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1. Diskriminace 
 

1.1 Pojem diskriminace  
 

Pojem diskriminace je odvozován z latinského termínu „discriminare“, který je 

do českého jazyka překládán jako „rozlišovat“. Pod výrazem rozlišovat rozumíme 

rozdílný přístup k subjektům práva, které se nacházejí ve stejném nebo srovnatelném 

postavení. Jako diskriminaci však určité jednání chápeme pouze v případě, kdy jde o 

jednání, které má pro daný subjekt dopady negativní, nikoli pozitivní. Z výše uvedeného 

tedy vyplývá, že ne každé rozlišování je diskriminací.  

 Za diskriminaci lze považovat jakoukoli situaci, ve které je s určitou osobou 

zacházeno jinak než s ostatními, a to z důvodu její příslušnosti k určité sociální skupině1  

Diskriminaci v rámci pracovněprávních vztahů lze definovat jako „jakékoli 

rozlišování, vyloučení nebo dávání přednosti založené na diskriminačních znacích, 

jejichž cílem je znemožnit nebo ohrozit stejné možnosti zaměstnanců nebo stejné 

zacházení s nimi v pracovněprávních vztazích“2. Jakákoli diskriminace 

v pracovněprávních vztazích je zákonem zakázána. Existují však i výjimky, které se 

mohou na první pohled jako zakázaná diskriminace jevit, avšak takové případy se za 

diskriminaci nepovažují. Jedná se například o rozdílné zacházení při přijímání uchazečů 

do zaměstnání z důvodu stanovení určitých podmínek či kritérií, která jsou pro výkon 

daného povolání nezbytná. V těchto případech se může jednat například o kritéria 

věková nebo kvalifikační.  

Další definici diskriminace v pracovněprávních vztazích nám nabízí Nejvyšší 

soud ČR ve svém rozhodnutí vedeném pod sp. zn. 21 Cdo 1743/2009: „Diskriminace je 

v pracovních věcech charakterizována jako jednání (v komisivní nebo omisivní podobě) 

zaměstnavatele nebo potencionálního (budoucího) zaměstnavatele, které směřuje přímo 

nebo nepřímo (prostřednictvím zdánlivě neutrálních úkonů) ke znevýhodnění jednoho 

                                                 
1 Další definici obecné diskriminace nám nabízí např. Právnický slovník: „Diskriminace obecně znamená 
uplatňování rozdílných podmínek; rozlišování, omezení nebo odnětí práv určité kategorii osob pro 
společenské nebo ekonomické postavení, národnost, rasu, náboženství, pohlaví, politické názory apod.; 
záměrné znevýhodnění určitých subjektů vytvářením nerovných podmínek.“ HENDRYCH, Dušan a kol. 
Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.   
2 Bělina, M. a kolektiv, Pracovní právo, 3. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2007 
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nebo i více zaměstnanců nebo potencionálních (budoucích) zaměstnanců ve srovnání s 

jinými (ostatními) zaměstnanci téhož zaměstnavatele, jehož pohnutkou (motivem) jsou 

zákonem stanovené diskriminační důvody.“ 

 

1.2 Diskriminační důvody 

1.2.1 Rasa a etnický původ 
 

Rasa a etnický původ patří mezi absolutně zakázané diskriminační důvody. 

„Rasová diskriminace spočívá v jakémkoliv rozlišování, vylučování, omezování nebo 

zvýhodňování, které je založeno na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo 

etnickém původu.“ 3  Rozlišování na základě rasy ponižuje lidskou důstojnost, a jelikož 

se jedná o kritérium, které daný jedinec nemůže ovlivnit, má pocit určité stigmatizace. 

Z historického hlediska má však rozlišování na základě rasy nebo etnického původu 

mnohem horší dopady, než je pošlapání lidské důstojnosti. Jako příklad mohu uvést     

2. světovou válku, kde bylo pro svůj rasový nebo etnický původ vyvražděno velmi 

mnoho lidí. Z výše uvedeného vyplývá, že rasová diskriminace může vést až k ohrožení 

lidského života. Z tohoto hlediska je rasová diskriminace nejzávažnějším 

diskriminačním důvodem, proto má zákaz této diskriminace v rámci mezinárodního 

práva obyčejovou povahu.  

Existuje však i přípustná forma rozlišování na základě rasy, a to v rámci 

pozitivních opatření, při nichž však musí být zachován určitý standard, který nesmí být 

na nižší úrovni, než obecný. Jedná se například o opatření zajišťující rozvoj určitých 

rasových nebo etnických skupin.  

„Rasová diskriminace představuje základ dvou zločinů podle mezinárodního 

práva, apartheidu (rasové segregace) a genocidia.“4 Státy jsou povinny přizpůsobit 

svůj právní řád tak, aby mohlo dojít k vnitrostátnímu postihu výše zmíněných trestných 

činů. Česká republika tak učinila v hlavě XIII TrZ. Dále je zakázáno jakékoli 

podněcování, šíření a podporování rasové nesnášenlivosti, které je v našem právním 

řádu zakotveno v X. hlavě 5. dílu TrZ a v XIII. Hlavě TrZ.  

                                                 
3 Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č. 95/1974 Sb., o Mezinárodní úmluvě o odstranění všech 
forem rasové diskriminace 
4 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 54 
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1.2.2 Národnost 
 

„V obecném smyslu slova se národností obvykle rozumí příslušnost k určité 

sociální skupině sdílející společný jazyk, kulturní a historický původ, tradice, někdy také 

prostředí a náboženství.“5 Diskriminaci na základě národnosti podřazujeme pod 

diskriminaci na základě rasového a etnického původu. Navzdory tomu je však 

národnost samostatným diskriminačním důvodem. Tato úprava vyplývá ze skutečnosti, 

že národnost si můžeme na rozdíl od příslušnosti k etnické menšině svobodně zvolit. 

Ani tato volba však z jedince neudělá příslušníka určité skupiny, pokud ho jako svého 

člena neuzná.  

1.2.3 Pohlaví 
 

Navzdory vývoji v posledních letech je pohlaví stále jedním z kritérií, na základě 

kterého dochází k rozlišování ve společnosti. Postavení žen stále není totožné 

s postavením mužů, a to jak v pracovněprávních vztazích, tak v běžném životě. Podle 

mého názoru se daná situace odvíjí od stereotypů rozlišujících mužské a ženské role 

v sociálním životě, které jsou ve společnosti stále zakořeněny. Tyto zažité představy se 

stále nepodařilo změnit a tato změna bude stát společnost mnoho úsilí. Jako příklad 

diskriminace žen v pracovněprávních vztazích uvedu např. rozdílné odměňování za 

práci stejné hodnoty, které se dle statistik6 stále vyskytuje. Za příklad diskriminace žen 

v rámci běžného života zvolím stereotypní představy o mužské a ženské roli 

v domácnosti, kdy muž je brán jako živitel rodiny a žena se stará o domácnost a o děti. 

Tento mýtus je však již dávno překonán, ženy se čím dál tím více realizují v pracovní 

oblasti a jejich příjem je nedílnou součástí rodinného rozpočtu.  

Ženy a muži jsou do svých rolí koncipováni již v útlém věku. Tento trend je 

patrný ze studijního zaměření, kdy dívky jsou směřovány spíše k humanitním oborům, 

zatímco u chlapců se předpokládá technické zaměření. Tyto představy však mnohdy 

vůbec neodpovídají realitě. Ze statistických údajů dále vyplývá, že určité školy jsou 

určeny převážně pro dívky, jako příklad mohu uvést zdravotní školy, na kterých se 

chlapci téměř nevyskytují.  

                                                 
5 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 55 
6 Např. ČSÚ, Ženy a muži v datech 2011 
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Ze statistik lze dále vyčíst poměr mužů a žen v určitých pracovních funkcích. 

Lze jasně vypozorovat, že na vyšších profesních funkcích převažují muži, nemluvě o 

funkcích řídících. Oproti tomu na nižších funkcích je poměr žen výrazně vyšší, než 

poměr mužů. Jako příklad mohu uvést učitele na základních školách, mezi kterými 

jasně převládají ženy. Na středních školách se poměr mužů nápadně zvyšuje. Ředitelem 

školy navíc často bývá muž. Na vysokých školách už je poměr mužů a žen celkem 

vyrovnaný, mezi rektory vysokých škol navíc jasně převládají muži.  

Další zmínku v rámci rozlišování na základě pohlaví věnuji politice. Mezi 

politiky opět jasně převládají muži. Otázkou však je, jestli toto není způsobeno 

přirozenou rozdílností mezi muži a ženami, neboť muži jsou od přírody průbojnější.  

Co se týče povolání, některá jsou vyhrazena pouze mužům. Zde však dochází 

k rozlišování z přirozených důvodů, jelikož jsou muži silnější, mohou vykonávat práce, 

na které ženy nestačí. Toto bych však nepovažovala za diskriminaci, jelikož určité 

fyziologické rozdíly mezi muži a ženami opravdu existují.  

Dalším, a dle mého názoru, jedním z nejdůležitějších kritérií pro rozlišování 

mezi muži a ženami v rámci pracovněprávních vztahů, je těhotenství či potenciální 

těhotenství ženy. Na základě tohoto kritéria může docházet k diskriminaci ženy, a to 

například kladením otázek na rodinný život a reprodukci při přijímacím pohovoru nebo 

propuštění ze zaměstnaneckého poměru po zjištění, že žena plánuje založení rodiny. 

Ženy plní v životě pečovatelskou funkci, ať už pečují o děti nebo o jiné členy rodiny. 

Tento fakt je však významně omezuje v jejich profesním životě, neboť mnohdy 

vypadávají z pracovní doby, a to buď dlouhodobě (mateřská a rodičovská dovolená a 

další) nebo krátkodobě (péče o nemocné atd.), což jim ve svém důsledku může bránit 

v kariérním postupu nebo dokonce v zaměstnání na plný úvazek. 

1.2.4 Sexuální orientace 
 

Navzdory značnému pokroku ve společenských vztazích, kdy se společnost 

stává stále liberálnější, byla homosexualita donedávna v mnoha státech světa trestným 

činem, v některých dokonce tato úprava přetrvává dodnes. Gayové a lesby jsou mnohdy 

diskriminováni v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích, v některých zemích 

stále nemohou uzavřít manželství či obdobný svazek nebo nemohou adoptovat děti. 

Dalo by se říci, že Česká republika je v tomto směru celkem pokroková, již v roce 1961 
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přestal být homosexuální styk trestným činem, jednalo se však pouze o styk s osobou 

starší osmnácti let, v roce 2006 došlo k přijetí zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném 

partnerství. „Zákon o registrovaném partnerství je nutno považovat ze lex specialis 

k antidiskriminačnímu zákonu ve smyslu § 7 odst. 4 AntiDZ.“7  

Častým příkladem diskriminace na základě sexuální orientace je sexuální 

obtěžování femininních mužů a maskulinních žen. Muži, kteří se chovají femininně, 

jsou častým předmětem sexuálních útoků, které mohou skončit i znásilněním. V rámci 

pracovněprávních vztahů dochází spíše k přímé diskriminaci gayů a leseb.  

Pojem sexuální orientace se vztahuje jak na homosexualitu, tak na bisexualitu a 

asexualitu.  

1.2.5 Věk 
 

V souvislosti s diskriminací na základě věku se nabízí zmínit pojem ageismus, 

který většina definic vymezuje právě jako diskriminaci z důvodu stárnutí daného 

jedince. Diskriminace na základě věku tedy postihuje spíše starší osoby. I v této 

kategorii bychom našli určité stereotypy, které nahlížejí na věk jako na období 

fyzického a duševního úpadku. „Pětadvacátý bod preambule směrnice 2000/78 

v souvislosti s diskriminací z důvodu věku zdůrazňuje, že je důležité rozlišovat mezi 

rozdílným zacházením, které je odůvodněné zejména na základě oprávněných cílů 

politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného vzdělávání, a diskriminací, která musí 

být zakázána.“ 8 Postupem času se pojem ageismus začíná vztahovat i na mladší osoby.  

 

1.3 Formy a druhy diskriminace 

Zákoník práce sám nevymezuje druhy diskriminace, odkazuje v této 

problematice na zvláštní zákon, kterým je zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a 

o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (dále 

viz. Antidiskriminační zákon), jehož § 2 odst. 2  stanoví: „Diskriminace je přímá a 

                                                 
7 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 75 
8 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 77 
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nepřímá. Za diskriminaci se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci.“ 

1.3.1 Diskriminace přímá a nepřímá 
 

Rozlišení diskriminace na přímou a nepřímou nebylo stanoveno již od počátku 

antidiskriminačního práva, dovětek „přímá“ byl přidán právě za účelem odlišení 

diskriminace přímé od diskriminace nepřímé. Za přímou diskriminaci považujeme 

takovou situaci, kdy je s určitou osobou nebo skupinou osob zacházeno hůře, než 

s osobami ostatními. K takovémuto zacházení dochází buď na základě zakázaného 

diskriminačního kritéria, kterým je např. pohlaví, věk, rasa atd., nebo bez možnosti 

rozumově zdůvodnit danou úpravu, jejíž aplikací dochází k neodůvodněnému 

rozlišování. Za přímou diskriminaci považujeme nejen jednání, ale také opomenutí.   

V rámci pracovněprávních vztahů stanoví § 2 odst. 3 Antidiskriminačního 

zákona výčet zakázaných (tzv. diskriminačních) důvodů, na základě kterých můžeme 

stanovit, zda se jedná o přímou diskriminaci. Těmi je méně příznivé jednání s určitou 

osobou z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, 

zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru.9 Odpovědnost 

za diskriminační jednání je odpovědností objektivní. Aby byla tato odpovědnost 

naplněna, musí dojít k určitému jednání či opomenutí, pouhá diskriminační myšlenka je 

nepostižitelná.  

Aby bylo možné určit, zda je určitá osoba obětí přímé diskriminace, je nutné 

srovnat její postavení s osobou, která se nachází v obdobné situaci. O přímou 

diskriminaci se jedná v případě, že je s jednou ze srovnávaných osob jednáno příznivěji, 

než s druhou. Důležitou je v tomto případě otázka srovnatelnosti situace, tedy zda se 

obě osoby opravdu nacházely v obdobné situaci, pouze tehdy totiž můžeme dostat 

relevantní odpověď na otázku, zda skutečně došlo k přímé diskriminaci. Pokud by 

situace srovnatelné nebyly, pak může být důvodem odlišného zacházení právě 

rozdílnost situací, a nikoli přímá diskriminace. Dle judikatury SDEU nelze přímou 

diskriminaci ospravedlňovat objektivními důvody, s výjimkou případů výslovně 

                                                 
9 § 2 odst. 3 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů 
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upravených evropskými směrnicemi. Tato úprava však neplatí pro diskriminaci 

nepřímou.  

Nepřímá diskriminace je oproti diskriminaci přímé problematikou složitější. 

Antidiskriminační zákon ji v rámci pracovněprávních vztahů v § 3 odst. 1 definuje jako: 

„ jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo 

praxe je z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti 

ostatním.“ Jde tedy o případ, kdy formálně rovná norma má při své aplikaci na adresáty 

nerovný dopad. Zároveň však Antidiskriminační zákon stanoví výjimku, a to, že 

„nepřímou diskriminací není, pokud toto ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně 

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

Legitimní cíle můžeme spatřovat například v požadavcích veřejného zájmu.   

Nepřímá diskriminace se může vyskytovat ve dvou podtypech. Prvním 

podtypem je případ, kdy obecná norma upravuje danou problematiku příliš široce, čímž 

může působit přísněji na určité adresáty, než na ostatní subjekty. Jako příklad mohu 

uvést povinné nošení školních uniforem, které fakticky znevýhodňuje příslušníky 

určitých náboženských menšin. Druhým podtypem je případ, kdy právní norma 

obsahuje určitou výjimku z obecné úpravy, která však v porovnání s ostatními 

nepřiměřeně dopadá na určitou skupinu adresátů. Zde jako příklad uvádím méně 

výhodnou ochranu zaměstnanců se zkráceným úvazkem oproti zaměstnancům s plným 

úvazkem. Jelikož mezi zaměstnanci se zkráceným úvazkem převažují ženy, může se 

jednat o jejich nepřímou diskriminaci, což dokládají i dvě kauzy rozhodované 

Evropským soudním dvorem, a to případ Bilka (spisová značka C – 174/80,) a případ 

Maria Kowalska kontra Freie und Hansestadt Hamburg (spisová značka C – 33/89). 

Oba tyto judikáty jsou podrobněji rozebrány v kapitole Antidiskriminační judikatura 

SDEU. Tyto dva podtypy nepřímé diskriminace se liší především v požadavcích, 

kterých se bude osoba stižená touto diskriminací domáhat. V prvém případě bude 

usilovat o vytvoření výjimky z obecné úpravy, naproti tomu ve druhém případě půjde o 

zrovnoprávnění s ostatními, případně o odstranění výjimky. V souvislosti s nepřímou 

diskriminací lze také zmínit například případ Griggs rozhodovaný Nejvyšším soudem 

USA.10 

                                                 
10 V návaznosti na desegregační zákonodárství přijímané v 60. letech v USA, přijal provozovatel 

elektrárny v Severní Karolíně jako požadavek pro přijímáni do zaměstnání středoškolský diplom. 
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V souvislosti s nepřímou diskriminací bych dále zmínila § 3 odst. 2 

antidiskriminačního zákona, který definuje zvláštní formu diskriminace, a to nepřímou 

diskriminaci z důvodu zdravotního postižení, a to takto: „ Nepřímou diskriminací 

z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí nebo opomenutí přijmout 

přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému 

zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu 

v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného 

odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by 

takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení.“ Zavedením požadavku na 

přiměřená opatření ve prospěch zdravotně postižených osob došlo k implementaci čl. 5 

směrnice Rady 2000/78/ES. Jako příklad uvádím označení dveří Braillovým písmem 

v rámci přiměřeného opatření ve prospěch osoby zrakově postižené. Řada autorů 

zastává názor, že diskriminace z důvodu zdravotního postižení není diskriminací 

přímou, ani nepřímou, ale jedná se o zvláštní formu diskriminace svého druhu. Důvod 

tohoto odlišení je ten, že pokud není přiměřené opatření přijato, nedochází 

k diskriminaci všech zdravotně postižených osob, ale pouze individuálního jedince 

v konkrétním případě.  

1.3.2 Diskriminace pozitivní a negativní 
 

Pozitivní diskriminace spočívá ve zvýhodnění určité skupiny či jedince oproti 

ostatním a není na rozdíl od negativní diskriminace zákonem zakázána. Tato forma 

diskriminace si klade za cíl vyrovnat podmínky a nastolit rovné příležitosti určitým 

domněle znevýhodněným skupinám. Zvýhodněná skupina nemusí být ve státě nutně 

menšinou. Mezi zvýhodněné skupiny řadíme etnické a rasové menšiny. Dalším 

příkladem jednání, které nelze v rámci pracovněprávních vztahů považovat za 

diskriminační je zákaz výkonu určitých prací v rámci zvláštních pracovních podmínek 

žen. Také opatření prováděná ve prospěch osob zdravotně postižených, která mají 

                                                                                                                                               
Vzhledem k tomu, že většina černošské populace nebyla v té době středoškolsky vzdělána, jedná se o 

nepřímou diskriminaci na základě rasy. Fakticky tedy docházelo k pokračování rasové segregace. 

V rozsudku Nejvyšší soud USA dovodil, že zaměstnavatel nedoložil rozumnou spojitost mezi 

vykonávanou prací a nutností středoškolského diplomu pro výkon dané práce.  
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vyvážit jejich znevýhodněné postavení a zajistit jim stejné možnosti uplatnění na trhu 

práce, lze uvést jako příklad v rámci pozitivní diskriminace.  

Jak jsem již zmínila výše, negativní diskriminace je v současné moderní 

společnosti nepřípustná a je tedy zakázána jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

Spočívá ve znevýhodňování skupiny nebo jedince oproti zbytku společnosti.  

Podle mého názoru lze v dělení diskriminace na pozitivní a negativní spatřovat 

určitý logický rozpor, neboť jakékoli zvýhodnění určité, byť znevýhodněné skupiny, 

vede ke znevýhodnění zbytku společnosti. Jako příklad uvedu společnost, která 

zaměstnává homosexuály ve větším počtu, než je jejich výskyt v populaci. Jednalo by se 

sice o pozitivní diskriminaci homosexuálně zaměřených lidí, ale zároveň o negativní 

diskriminaci heterosexuálů. V takovém případě by jako přijímací kritérium na pracovní 

místo měla být uplatněna kvalifikace a schopnosti kandidáta, nikoli jeho sexuální 

orientace.  

1.4  Rovnost 
 

„Pojem rovnosti patří k typickým právním pojmům, které jsou svou povahou 

kontextuální, závislé na kontextu místním, historickém, kulturním.“ 11 „Základní 

koncepce rovnosti je poněkud schematicky možno rozdělit na  

• rovnost ve formáním smyslu („formální rovnost“) 

• rovnost v materiálním smyslu („materiální rovnost“) 

• rovnost příležitostí 

• rovnost výsledků“ 12 

1.4.1 Rovnost ve formálním smyslu 
Formální rovnost představuje rovnost de iure, avšak nikoli de facto. Vyžaduje, 

aby se ve stejné situaci zacházelo se všemi stejně, a to bez ohledu na sociální či jiné 

rozdíly mezi jednotlivci a skupinami. „Formální rovnost je postavena na premise, že 

spravedlivě znamená všem stejně. Lidská důstojnost jednotlivců je tu ctěna tím, že se 

mezi jednotlivci nečiní žádné rozdíly. Formální rovnost nebere v potaz pozadí 

                                                 
11 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 13 
12 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 15 
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jednotlivců, jejich sociální původ a jejich distinktivní charakteristiky.“ 13 Dopady 

formální rovnosti tedy mohou ve svém výsledku určitou skupinu osob znevýhodňovat, 

jako příklad uvedu podmínění volebního práva gramotností, kdy se tato podmínka 

vztahovala na celou americkou společnost, avšak řada černochů byla touto podmínkou 

z volebního práva vyloučena.  

1.4.2 Rovnost v materiálním smyslu 

 „Naproti tomu materiální rovnost je kontextuální. Jejím obsahem je jednak 

stejné zacházení v okamžiku distribuce určitého statku (rovnost de iure), ale též 

posouzení dopadu na reálnou situaci jednotlivce (rovnost de facto).“ 14 Pokud stejné 

zacházení způsobuje faktickou nerovnost, je třeba takovou praxi změnit. Cílem je 

rovnost reálná, nikoli pouze zákonná. 

1.4.3 Rovnost příležitostí 

 Rovnost příležitostí je považována za jistou podskupinu rovnosti materiální. 

„Základní myšlenkou je poznání, že skutečné rovnosti nemůže být nikdy dosaženo, 

pokud mají jednotliví jedinci odlišné startovní pozice.“ 15 Rovnost příležitostí se však již 

nezabývá otázkou, zda následně všichni dosáhnou stejného cíle.  

1.4.4 Rovnost výsledků 

 Rovnost výsledků nevyžaduje rovné zacházení, ale dosažení rovných výsledků. 

Rovnost výsledků si klade za cíl spravedlivější rozdělení konečných výhod. Velký 

význam v této oblasti rovnosti má statistika, jelikož „rovnost výsledků se neopírá o 

zjištění nerovnosti v každém konkrétním případě, ale o celkovou nerovnost na výstupu (v 

cíli). Rozhodujícím argumentem tak kupříkladu není, že paní X.Y. byla ve výběrovém 

řízení na manažerku společnosti Z znevýhodněna, ale skutečnost, že ve vrcholných 

manažerských pozicích je přítomno (kupříkladu) pouze 7 % žen.“ 16 

                                                 
13 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 15 
14 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 16 
15 Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s. 18 
16 Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s. 21 
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2. Právní úprava diskriminace v ČR 
 

2.1 Ústavní zákony 
 
 S obecným zákazem diskriminace se v České republice setkáváme již 

v ústavních zákonech, a to v Ústavě ČR17(dále viz Ústava) a v Listině základních práv a 

svobod18(dále viz. Listina). Konkrétně v čl. 3 odst. 1 Listiny je zákaz diskriminace 

vymezen takto: „Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení.“ Jak tedy z článku vyplývá, zákonodárce zde zaručuje zákaz 

diskriminace a právo rovnosti všem bez rozdílu. Toto ustanovení lze považovat za 

základ ústavního řádu České republiky. Zároveň Listina v obecné rovině vymezuje 

v hlavě IV. čl. 28 právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní 

podmínky. V čl. 29 je dále zmiňována zvýšená ochrana zdraví při práci a právo na 

zvláštní pracovní podmínky určitých vybraných kategorií obyvatelstva, jako jsou ženy, 

mladiství a osoby zdravotně postižené.  

 Čl. 1 Ústavy definuje Českou republiku jako demokratický právní stát založený 

na úctě k právům a svobodám člověka a občana. I z tohoto ustanovení tedy lze dovodit 

obecný zákaz diskriminace.   

 

2.2 Zákoník práce 
 
 Další úpravu zákazu diskriminace, tentokrát již v konkrétnější podobě, a to 

v rámci pracovněprávních vztahů, nám nabízí zákoník práce19. Tento zákon upravuje 

diskriminaci a rovné zacházení se zaměstnanci hned v několika bodech. V § 13 odst. 2 

písm. b) je zakotvena povinnost zaměstnavatele zajistit rovné zacházení se zaměstnanci 

a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců. Dále je dané problematice 

v zákoníku věnována hlava IV., kterou zákonodárce nazval „Rovné zacházení, zákaz 

                                                 
17 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 
395/2001 Sb., 515/2002 Sb. a 319/2009 Sb. 
18 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 
19 Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních 

vztahů“. § 16 odst. 1 dále konkretizuje, v jakých oblastech jsou zaměstnavatelé povinni 

dodržovat zákaz diskriminace a zásadu rovnosti. Jedná se o  

• pracovní podmínky zaměstnanců 

• odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité 

hodnoty 

• odbornou přípravu 

• příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. 

§ 16 odst. 2 pak stanoví zákaz jakékoli diskriminace v pracovněprávních vztazích, 

vyjmenovává určité formy diskriminace a dále odkazuje na Antidiskriminační zákon. 

Odstavec 3 výše zmíněného paragrafu oproti tomu stanoví, jaké jednání za 

diskriminační považovat nelze. „Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, 

pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným 

požadavkem nezbytným pro výkon práce.“ Jako příklad bych uvedla herečku, která se 

uchází o mužskou filmovou roli. To, že daná žena není do filmu vybrána a roli dostane 

muž, nelze v takovémto případě považovat za diskriminaci z hlediska pohlaví. Zákoník 

práce však stanoví podmínku pro uplatnění citovaného ustanovení, které lze aplikovat 

pouze tak, aby byl účel sledovaný takovou výjimkou oprávněný a požadavek 

přiměřený.20 Jako příklad nám zde poslouží rozhodnutí Městského soudu v Praze 

vedené pod spisovou značkou 7 Ca 109/2006-40. V tomto případě soud rozhodl, že 

dělník potravinářské výroby u zpracování masa a ryb není výhradně ženskou profesí, 

jelikož z její povahy nevyplývá, že by ji mohly vykonávat pouze ženy. Pokud 

zaměstnavatel v nabídce uvede, že se jedná o charakter ženské práce a na základě tohoto 

kritéria vybírá do zaměstnání pouze osoby jednoho pohlaví, je takový postup 

diskriminační.21  

Ve věci právní ochrany před diskriminací v pracovněprávních vztazích odkazuje 

zákoník práce na Antidiskriminační zákon. 

 

                                                 
20 § 16 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
21 Přejato volně dle Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. Vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 9-10 
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2.3 Antidiskriminační zákon 
 

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

před diskriminací a o změně některých zákonů, je více znám pod svým kratším názvem 

„Antidiskriminační zákon“. Ač se může zdát, že jeho přijetí bylo nadbytečné, není tomu 

tak, neboť má za cíl „přímo regulovat zákaz diskriminace v horizontálních právních 

vztazích.“ 22 Antidiskriminační zákon do našeho právního řádu implementuje evropské 

směrnice a pro Českou republiku závazné mezinárodní smlouvy v oblasti rovného 

zacházení a zákazu diskriminace.  Zákon v § 2 odst. 2 dělí diskriminaci na přímou a 

nepřímou, uvádí další formy diskriminace: obtěžování, sexuální obtěžování, 

pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a dále ve svých 

ustanoveních tyto formy blíže definuje. V § 2 odst. 3 jsou stanoveny zakázané 

diskriminační důvody. Daný odstavec zakazuje méně příznivé zacházení s osobou ve 

srovnatelné situaci z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového 

názoru. Působnost Antidiskriminačního zákona v oblasti rovného zacházení a zákazu 

diskriminace je v jeho § 1 odst. 1 vymezena ve věcech 

• práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání  

• přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti  

• pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování  

• členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo 

organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům 

poskytují  

• členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto 

veřejnoprávní korporace svým členům poskytují  

• sociálního zabezpečení  

• přiznání a poskytování sociálních výhod  

• přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování  

• přístupu ke vzdělání a jeho poskytování  

                                                 
22 Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. Antidiskriminační 
zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 31 
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• přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti 

nebo při jejich poskytování  

 

Antidiskriminační zákon umožňuje domáhat se ochrany před diskriminací v rámci 

pracovněprávních vztahů prostřednictvím soudní žaloby. Nově také rozšiřuje 

pravomoc veřejného ochránce práv ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany 

před diskriminací.23 

 

2.4 Zákon o zaměstnanosti 
 
 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti upravuje již v § 4  rovné zacházení a 

zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání. „Jedná se o ustanovení, které 

zakazuje diskriminaci při přístupu fyzické osoby k zaměstnání a které bylo zakotveno již 

v preambuli prvního československého zákona o zaměstnanosti č. 1/1991 Sb.“24 

V odstavci druhém výše zmíněného paragrafu vypočítává zakázaná přímá i nepřímá 

diskriminační kritéria, přičemž je již na první pohled patrné, že tento výčet je obsáhlejší, 

než výčet diskriminačních kritérií v Antidiskriminačním zákoně. Odstavec desátý 

zakotvuje ochranu diskriminované osoby, která má právo se domáhat aby 

• bylo upuštěno od tohoto porušování 

• byly odstraněny následky tohoto porušování 

• jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění. 

Odstavec 11 rozšiřuje odstavec 10 stanovením práva na náhradu nemajetkové újmy 

v penězích, avšak pouze za předpokladu, že byla ve značné míře snížena důstojnost 

fyzické osoby nebo její vážnost a nebylo postačující zajištění nápravy podle odstavce 

10.25 

 

                                                 
23 § 13 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
24 Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. Vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 
2010, s. 9 
 
25 § 4 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
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2.5 Judikatura  českých soudů  
 
 Otázkou rovnosti a diskriminace se zabývá také Ústavní soud České republiky. 

Ve svém rozhodnutí definuje rovnost jako „kategorii relativní, jež vyžaduje odstranění 

neodůvodněných rozdílů. Zásadě rovnosti v právech 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.“26 Ústavní soud 

rovněž vyjádřil myšlenku, že rozdílné zacházení se skupinou osob nemusí být ve všech 

případech nutně diskriminací. „Mohou zde existovat objektivní a rozumné důvody 

k takovému rozdílnému postupu, rozdílnému zacházení (např. zvýhodnění pracovníků 

v hornictví v oblasti důchodového pojištění, legitimní cíl zákonodárce). Současně však 

musí být naplněn vztah přiměřenosti mezi cílem sledovaným oním postupem a 

prostředky, které jsou užívané k dosažení takového cíle.“ 27 

 V nálezu evidovaném pod spisovou značkou Pl. ÚS 18/01  vyjadřuje Ústavní 

soud svůj názor na otázku rovnosti a roli zákonodárce při jejím řešení takto: „Ústavní 

princip rovnosti zakotvený v čl. 1 Listiny, dle něhož jsou lidé svobodní a rovní v 

důstojnosti i právech, a komplementárně vyjádřený článkem 3 Listiny, jakožto princip 

zákazu diskriminace v přiznaných základních právech, interpretuje Ústavní soud ve své 

judikatuře z dvojího pohledu. První je dán požadavkem vyloučení libovůle v postupu 

zákonodárce při odlišování skupin subjektů a jejich práv, druhý pak požadavkem 

ústavněprávní akceptovatelnosti hledisek odlišování, tj. nepřípustnosti dotčení 

některého ze základních práv a svobod odlišováním subjektů a práv ze strany 

zákonodárce.“ 28  

 Dále bych si dovolila zmínit podle mého názoru významný judikát Ústavního 

soudu29, který zásadním způsobem ovlivnil problematiku důkazního břemene 

v diskriminačních sporech. Nyní se pokusím stručně vylíčit skutkový stav. Občané 

romské národnosti navštívili restaurační zařízení za účelem občerstvení. Servírkou jim 

však bylo sděleno, že nebudou obslouženi, neboť restaurace je soukromým klubem a 

                                                 
26 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02 
27 Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce – analýza judikatury EU a českých soudů, str. 31, 
dostupné z : 
http://css.krumlov.cz/DOC/142_SOUDNI_PRAXE_V_OBLASTI_DISKRIMINACE_NA_TRHU_PRA
CE_-_ANALYZA_JUDIKATURY_EU_A_CR_-_prac._verze.pdf 
28 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/01 
29 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04 
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k obsloužení je nezbytné předložit klubovou kartu. Přestože romští návštěvníci ihned 

projevili přání klubovou kartu zakoupit, toto jim nebylo umožněno. Jiní hosté, kteří 

však nebyli romské národnosti, byli okamžitě obslouženi, a to bez dotazů na klubovou 

kartu. Výše uvedený přístup považovali příslušníci romského etnika za diskriminaci, a 

proto se žalobou domáhali ochrany osobnosti. Řízení bylo přerušeno a případ byl 

postoupen Ústavnímu soudu, neboť zde byla důvodná obava, že § 133a občanského 

soudního řádu, jehož mělo být ve věci použito, není v souladu s ústavním pořádkem, 

jelikož narušuje ústavní princip procesní rovnosti účastníků před soudem. Ústavní soud 

sice dané ustanovení nezrušil, avšak překonal jeho rozpor s principem rovnosti 

účastníků výkladem: „Výkladem ustanovení § 133a odst. 2 občanského soudního řádu 

nelze dovodit, že osobě, která se při nákupu služeb cítila být rasově diskriminována, 

stačí pouze tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání. Tato osoba musí v soudním 

řízení prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy neznevýhodňujícím 

způsobem.“30 K tomuto konkrétního případu Ústavní soud dodal následující upřesnění: 

„Přesunem důkazního břemene - oproti standardnímu pořádku - z žalobců na žalované 

je strana žalující nespravedlivě zvýhodněna, neboť nemusí prokazovat, co se mělo stát a 

proč je žalováno, zatímco strana žalovaná je nespravedlivě znevýhodněna, neboť by 

měla prokázat, co se nestalo, ačkoliv s potřebností takového důkazu nemohla předem 

počítat. Z logiky věci přitom vyplývá, že zatímco první důkaz je možný relativně snadno, 

důkaz druhý je obtížný, případně - jako v předmětné věci - i zcela nemožný.“31 Zmíněný 

judikát je z právního hlediska významným rozhodnutím, neboť zakládá možnost 

rozdělení důkazního břemene mezi stranu žalující a stranu žalovanou.  

 Za zmínku stojí i podobný případ, který rozhodoval Vrchní soud v Praze ve věci 

Jarmily Šenkové a ostatních proti Karlu Svobodovi.32 Opět stručně ke skutkovému 

stavu. Skupina romských občanů se rozhodla ověřit, zda v restauraci Sport v Náchodě 

nedochází k diskriminaci Romů. Poté, co se usadili ke stolu, byli obsluhou dvacet minut 

ignorováni, následně byla na jejich stůl umístěna rezervace a bylo jim sděleno, že 

nebudou obslouženi. Krajský soud, který případ rozhodoval v prvním stupni, došel 

k závěru, že se jedná o rasovou diskriminaci. Na základě odvolání všech účastníků byl 

                                                 
30 Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s.359 
31 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 37/04 
32 Rozsudek Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Co 321/2003-196 
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případ postoupen Vrchnímu soudu v Praze, který se však se stanoviskem Krajského 

soudu neztotožnil. Vrchní soud vzal za prokázané, že se žalovanému podařilo prokázat, 

že se žalobci nebylo zacházeno odlišně, než s ostatními hosty restaurace z důvodu 

rasové diskriminace, ale z důvodu rezervace stolu. Toto tvrzení bylo podepřeno i 

prokázanou výpovědí svědků, že v inkriminované době byla v restauraci obsluhována 

ještě jiná skupina Romů, a že Romové jsou v dané restauraci obsluhování běžně. 

„Rozhodnutí patří mezi první, v nichž bylo aplikováno ustanovení o tzv. „přesunu“ 

důkazního břemene. Rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové a rozhodnutí 

Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího ukazují, že obecné soudy si vždy 

vykládaly ustanovení § 133a OSŘ shodně s pozdějším výkladem Ústavního soudu ve 

věci sp. zn. Pl. ÚS 37/04 (…) Tento tzv. „přesun“ je soudy chápán jednoznačně spíše 

jako „rozdělení“ důkazní povinnosti ve věcech ochrany před diskriminací, kdy žalobce 

prokazuje rozdílné zacházení, a důkazní povinnost žalovaného spočívá v úsilí vyvrátit 

zákonem předpokládanou domněnku, že důvodem tohoto odlišného zacházení byl rasový 

nebo etnický původ žalobce, a to zejména tak, že uvede jiný oprávněný důvod tohoto 

rozdílného zacházení.“33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
33 Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s. 378-379 
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3. Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni 
 
 V oblasti mezinárodního práva je diskriminace upravována zejména v rámci 

mezinárodních organizací, a to především na půdě Organizace spojených národů  a 

Rady Evropy.  

 

3.1 Všeobecná deklarace lidských práv  
 

Organizace spojených národů (dále viz OSN) po dobu své existence přijala celou 

řadu mezinárodních smluv podporujících princip rovnosti. Podle mého názoru 

nejznámější z nich je Všeobecná deklarace lidských práv přijatá dne 10.12.1948 

Valným shromážděním OSN v New Yorku. Již v čl. 1 této deklarace je vyjádřen obecný 

princip rovnosti, a to myšlenkou, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech. 

Čl. 2 následně vymezuje zakázané diskriminační důvody, z nichž namátkou jmenuji 

např. rasu, barvu, pohlaví, jazyk, náboženství a další, ostatně tento výčet není taxativní a 

v následně přijatých dokumentech byl nadále rozšiřován. Čl. 7 dále stanoví rovnost 

všech před zákonem a právo na stejnou zákonnou ochranu všem bez rozdílu.  

 

3.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
 
 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech byl přijat Valným 

shromážděním OSN v New Yorku dne 16.12.1966. Čl. 3 tohoto paktu hovoří o rovnosti 

mužů a žen, a to jak v přístupu k občanským, tak k politickým právům. Toto ustanovení 

dále rozvíjí čl. 25, který stanoví rovnost všech v přístupu k politickým právům, 

především pak k právu volebnímu. Dále v čl. 26 pakt stanoví rovnost všech před 

zákonem a právo na stejnou ochranu zákona bez jakékoli diskriminace, následuje výčet 

zakázaných diskriminačních důvodů (např. rasa, barva, pohlaví, jazyk, náboženství a 

další).  
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3.3 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 
 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech byl stejně 

jako Mezinárodní pakt o občanských a politických právech přijat dne 16.12.1966 

Valným shromážděním OSN v New Yorku. Již v čl. 2 odst. 2 je stanoven závazek států, 

že zaručí, že budou práva formulovaná v tomto paktu uskutečňována bez jakéhokoli 

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

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

Čl. 3 zakotvuje rovnost mužů a žen v oblasti všech hospodářských, sociálních a 

kulturních práv uvedených v tomto paktu. Čl. 7 pak upravuje odměnu za práci stejné 

hodnoty bez jakéhokoli rozlišování.  

 

3.4 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
 
 Mezi úmluvy sjednané na poli Rady Evropy patří Úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod přijatá dne 4.11.1950 v Římě. Čl. 14 Úmluvy stanoví obecný 

zákaz diskriminace v užívání práv a svobod a vyjmenovává zakázané diskriminační 

důvody. Již na první pohled je zřejmé, že tento výčet je nápadně podobný výčtu 

diskriminačních důvodu ve Všeobecné deklaraci lidských práv, až na jednu výjimku, 

kterou je nový diskriminační důvod v podobě příslušnosti k národnostní menšině. Tato 

úmluva byla postupně doplněna několika protokoly, z nichž významným v oblasti 

diskriminace je Protokol č. 12,  přijatý dne 4.11.2000 v Římě. Tento protokol ve svém 

čl. 1 stanový obecný zákaz diskriminace a opět vyjmenovává zakázaná diskriminační 

kritéria.  

 

3.5 Evropská sociální charta 
 
 Evropská sociální charta byla přijata dne 18.10.1961 v Turíně. Již v preambuli je 

stanoven zákaz diskriminace při užívání sociálních práv, a to z důvodu rasy, barvy, 

pohlaví, náboženství, politického názoru, národního nebo sociálního původu. Evropská 

sociální charta byla taktéž doplňována dodatkovými protokoly, z nichž významným je 

z hlediska této práce Dodatkový protokol přijatý dne 5.5.1988 ve Štrasburku. Tento 
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stanoví právo na rovné zacházení v zaměstnání bez diskriminace na základě pohlaví. 

Evropská sociální charta z roku 1961 byla nahrazena Revidovanou Evropskou sociální 

chartou, která byla státům předložena k podpisům 3.5.1996. Tato Revidovaná charta 

pak zaručuje práva garantovaná Chartou staršího data a zároveň je rozšiřuje o práva 

obsažená v dodatkových protokolech. Mezi práva, která jsou v Revidované chartě 

zahrnuta nově, avšak v Chartě z roku 1961 chybí, patří např. právo na ochranu při 

skončení zaměstnání, právo na ochranu proti sexuálnímu obtěžování a další.  

 

3.6 Mezinárodní organizace práce 
 
 Mezinárodní organizace práce byla založena 28.7.1919 ve Versailles. Jedná se o 

specializovanou mezinárodní organizaci, která byla roku 1946 přijata do systému OSN. 

Mezi její hlavní cíle patří podpora sociální spravedlnosti a mezinárodně uznávaných 

lidských a pracovních práv a stanovení minimálních právních standardů v oblasti mezd, 

podmínek zaměstnání, pracovní doby a dalších oblastech. Sídlo Mezinárodní organizace 

práce (dále viz MOP) je v Ženevě. Během svého působení přijala MOP řadu úmluv, ve 

kterých se mimo jiné zabývala otázkou rovnosti, rovného zacházení a zákazu 

diskriminace.  

3.6.1 Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 
 Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání byla přijata dne  25.6.1958 

v Ženevě. Již v preambuli této Úmluvy je deklarováno, že všechny lidské bytosti, bez 

ohledu na rasu, vyznání nebo pohlaví, mají právo pečovat o své hmotné blaho a o svůj 

duchovní rozvoj v podmínkách svobody a důstojnosti, hospodářského zajištění a 

rovných příležitostí a majíc dále na zřeteli, že diskriminace zakládá porušení práv 

vyhlášených ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 34 Čl. 1 odst. 1 Úmluvy definuje 

pojem diskriminace jako jakékoliv rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti 

založené na rase, barvě pleti, pohlaví, náboženství, politických názorech, národnostním 

nebo sociálním původu, které má za následek znemožnění nebo porušení rovnosti 

příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání; nebo jakékoli jiné rozlišování, 

vylučování nebo dávání přednosti, jež má za následek znemožnění nebo porušení 

                                                 
34 Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 
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rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání, které může být určeno 

zúčastněným členským státem po projednání s reprezentativními organizacemi 

zaměstnavatelů a pracovníků, pokud takové organizace existují, a s jinými příslušnými 

orgány.35 Čl. 2 stanoví povinnost členských států provádět vnitrostátní politiku 

zaměřenou na prosazování rovnosti příležitostí a zacházení v zaměstnání a povolání tak, 

aby byla v tomto směru odstraněna jakákoli diskriminace.  

3.6.2 Další úmluvy Mezinárodní organizace práce 
 
 Mezi dalšími úmluvami upravujícími rovné zacházení a zákaz diskriminace 

v pracovněprávních vztazích nelze nezmínit Úmluvu o stejném odměňování pracujících 

mužů a žen za práci stejné hodnoty z roku 1951, Úmluvu o ochraně mateřství z roku 

2000 a rovněž Úmluvu o zaměstnancích s povinnostmi k rodině z roku 1981. Tyto 

úmluvy se zaměřují především na zákaz diskriminace z důvodu pohlaví. Zákaz 

diskriminace z hlediska státní příslušnosti upravuje např. Úmluva o rovnocenném 

nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů z roku 

1925. Diskriminaci z důvodu zdravotního postižení pak zakazuje Úmluva o pracovní 

rehabilitaci a zaměstnávání osob se zdravotním postižením z roku 1983.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 
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4. Právní úprava diskriminace na úrovni EU 
 

Zákaz diskriminace a související ustanovení nalezneme nejen v primárním a 

sekundárním právu, ale také v evropské judikatuře. „Problematika zákazu diskriminace 

tvoří v současné době v právu ES poměrně rozsáhlou oblast, která se silně odráží jak 

v legislativní činnosti jednotlivých členských států EU, tak v jejich aplikační praxi.“36 

 

4.1 Primární právo 
 
 Evropské primární právo je tvořeno zřizovacími smlouvami a zároveň akty, 

které tyto smlouvy revidují. Zásadním právním pramenem v oblasti primárního práva 

EU je nepochybně Smlouva o založení Evropského společenství (dále viz „SES“). 

Zpočátku se SES zaměřovala pouze na úpravu rovnosti na základě pohlaví a státní 

příslušnosti. Velmi významným se stal článek 141 SES, který je základním ustanovením 

rovnosti z hlediska pohlaví a hovoří o stejné odměně mužů a žen za práci stejné povahy. 

Odstranění diskriminace podle pohlaví se stává jedním ze základních cílů Společenství, 

jak vyplývá z rozsudku ve věci Defrenne versus Sabena.37 Článek 141 SES je zároveň 

průlomový v oblasti aplikační praxe neboť zavádí tzv. přímý účinek. Tento přímý 

účinek byl zároveň potvrzen již zmiňovaným judikátem Defrenne versus Sabena. 

Jednalo se o případ letušky paní Defrenne, která dostávala nižší plat, než její mužští 

kolegové, ačkoli se jednalo o stejnou práci. Belgický pracovní soud, který spor řešil, se 

obrátil na Soudní dvůr s otázkou, zda se lze domáhat dodržování ustanovení čl. 141 SES 

nezávisle na ustanovení národního práva v řízení před národními soudy. Odpověď 

Soudního dvora byla kladná, zároveň Soudní dvůr stanovil povinnost soudů zajistit 

jednotlivcům ochranu práv vyplývajících z ustanovení čl. 141 SES. Přímý účinek 

zmiňovaného článku působí jak na horizontální, tak na vertikální úrovni. Jednotlivci se 

tedy mohou dovolávat čl. 141 vůči státu, a to zejména v případě, kdy by k diskriminaci 

v oblasti odměňování mužů a žen docházelo ze strany státního orgánu. Oproti tomu je 

zde možnost soukromé osoby dovolávat se přímého účinku čl. 141 i vůči jiné soukromé 

osobě. V takovém případě hovoříme o přímém účinku horizontálním.  
                                                 
36 Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, 
s. 125 
37 Rozsudek ve věci 43/75, Gabrielle Defrenne proti Société anonyme belge de navigation aérienne 
Sabena, 1976 
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 K posílení principu rovnosti a zákazu diskriminace dochází až Amsterodamskou 

novelizací Smlouvy o založení ES (v platnost dne 1.5.1999), kdy je princip zákazu 

diskriminace rozšířen i na jiné oblasti, než je diskriminace na základě pohlaví. Do 

Smlouvy byl vložen nový článek, který směřuje k potírání diskriminace z důvodu 

pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, invalidity, věku 

nebo sexuální orientace a dává Radě pravomoc (na návrh Komise a po konzultaci 

s Evropským parlamentem) činit jednomyslná opatření k potírání diskriminace z výše 

vyjmenovaných důvodů. Vložením tohoto článku tak v evropském právu došlo 

k výraznému posunu na poli boje proti diskriminaci.38 

 Významným krokem v boji proti diskriminaci se stává přijetí Charty základních 

práv Evropské unie, která do svého obsahu vedle deklarace lidských práv zahrnula 

samostatnou Kapitolu III s názvem Rovnost. Tato zakotvuje jak rovnost všech lidí před 

zákonem, tak zákaz jakékoli diskriminace, zejména na základě pohlaví, rasy, barvy 

pleti, etnického či sociálního původu, geneticky daných vlastností, jazyka, 

náboženského vyznání či přesvědčení, politického či jiného smýšlení, příslušnosti 

k národnostní menšině, majetku, původu, postižení, věku či sexuální orientace. 

Z ustanovení vyplývá, že výčet zakázaných diskriminačních důvodů je zde 

demonstrativní. V dalších ustanoveních jsou pak blíže specifikována některá 

diskriminační kritéria, jako např. pohlaví, věk, zdravotní postižení a další.  

 Přijetím Lisabonské smlouvy dochází ke změně názvu Smlouvy o ES na 

Smlouvu o fungování Evropské unie. Již v preambuli stanoví Lisabonská smlouva 

formulaci, ze které vyplývá princip rovnosti a nezadatelnosti lidských práv znějící takto: 

„ inspirujíce se evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze 

kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských 

bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu.“39 Dále dochází k vložení 

nového článku, který je rovněž významný z hlediska této práce, neboť definuje Unii 

jako založenou na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, 

právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto 

hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se pluralismem, 

                                                 
38 Přejato volně dle Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2007, s. 126-129 
39 Lisabonská smlouva pozměňující smlouvu o Evropské unii a smlouvu o založení Evropské unie, CIG 
14/07 
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nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností mužů a žen. 

V dalších ustanoveních je věnována pozornost zejména zákazu diskriminace na základě 

státní příslušnosti.  

 

 4.2 Sekundární právo 
 

Antidiskriminační legislativa je podrobněji upravena v rámci evropského 

sekundárního práva, a to zejména ve směrnicích ES. Čl. 249 upravuje směrnice jako 

závazné právní akty, které každý stát, kterému jsou určeny, zavazují co do výsledků, 

přičemž volbu prostředků k dosažení těchto výsledků ponechává na vůli těchto států. 

Směrnice musí být transponovány do právních řádů členských státu za využití 

legislativních zvyklostí daných států, a to takovým způsobem, aby zůstal zachován cíl 

sledovaný směrnicí. Směrnice týkající se diskriminace lze rozdělit do několika skupin. 

Prvou skupinou jsou směrnice, které se problematikou zákazu diskriminace zabývají 

přímo. V rámci této skupiny lze směrnice dále rozlišovat podle zakázaných 

diskriminačních důvodů. Další skupinu tvoří směrnice, které jsou označovány jako tzv. 

směrnice o zákazu diskriminace v širším slova smyslu. Tyto směrnice sice přímo zákaz 

diskriminace neupravují, výrazně však napomáhají cíli spočívajícím v zákazu 

diskriminace. Na základě implementace evropských směrnic nesmí dojít ke snížení 

ochrany, která je doposud na úrovni členských států poskytována.  

První směrnicí v oblasti diskriminace je směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 

10.2.1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení 

zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy. Tato směrnice přímo navazuje na již 

zmiňovaný čl. 141 SES, který pak blíže konkretizuje.  

Další významnou směrnicí na poli rovného zacházení s muži a ženami v přístupu 

do zaměstnání včetně služebního postupu, v odborné přípravě a v pracovních 

podmínkách je směrnice 76/207/EHS, jejíž novela rovněž stanoví, jaké jednání za 

diskriminační považováno není.  

V oblasti práva procesního je velmi významná směrnice Rady 97/80/ES ze dne 

15.12.1997 o důkazním břemenu v případě diskriminace na základě pohlaví.  Tato 

směrnice zavádí princip přesunu důkazního břemene ze žalobce na stranu žalovanou, 

avšak pouze za předpokladu, že žalobce před soudem uvede takové skutečnosti, ze 
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kterých lze dovodit, že k diskriminaci skutečně došlo. Za tohoto předpokladu poté 

dochází k přesunu důkazního břemene, kdy strana žalovaná musí prokázat, že z její 

strany k zakázané diskriminaci nedošlo.  

Směrnic upravujících rozdílné zacházení s muži a ženami je celá řada. Z této 

kategorie si dovolím vybrat ještě jednu významnou směrnici, kterou je směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5.7.2006 o zavedení zásady rovných 

příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání. Tato 

směrnice je jakýmsi přepracovaným zněním směrnic staršího data, které však ještě 

nějakou dobu po účinnosti této směrnice zůstaly v platnosti a mohly tedy vyvolávat 

účinky.40 

ČL. 13 Smlouvy o založení Evropského společenství zmocňuje Radu (na návrh 

Komise, po konzultaci s Evropským parlamentem) k přijímání vhodných opatření k boji 

proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského 

vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace. 

Na základě tohoto ustanovení je Evropská unie v posledních letech velmi aktivní 

v přijímání takovýchto opatření na ochranu rovnosti a zákazu diskriminace.41 

 

4.3 Antidiskriminační judikatura Soudního dvora Evropské unie 
 
 Judikatura Soudního dvora Evropské unie je významným právním pramenem, 

neboť dotváří a interpretuje jak primární, tak sekundární právo EU. Soudní dvůr 

Evropské unie (dále viz SDEU) se v první fázi svého rozhodování zabýval především 

problematikou diskriminace na základě pohlaví v pracovněprávních vztazích.  Ve své 

judikatuře SDEU zakotvuje myšlenku, že ne každé jednání, které se na první pohled 

může zdát jako diskriminační, jím skutečně je. V případě, že je nerovný přístup 

ospravedlněn rozumným a objektivním způsobem, dochází k němu přiměřenými 

prostředky a sleduje legitimní cíl, pak může být i takový přístup legitimní. Tento 

požadavek promítá SDEU především do požadavku proporcionality (mezi užitými 

prostředky a dosaženým cílem). 

                                                 
40 Přejato volně dle Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: 
C. H. Beck, 2007, s. 129-134 
41 Přejato volně dle Štěpánková, M. Co je to diskriminace a jak se jí bránit? Poradna pro občanství, 
občanská a lidská práva. (http://www.rovneprilezitosti.cz/admin/upload/0a348316d1/1b9212760a.pdf) 
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 Ve své práci jsem již jmenovala dva judikáty týkající se nepřímé diskriminace 

osob pracujících na zkrácený úvazek (případ Bilka, případ Kowalska). Dále jsem 

v kapitole o primárním právu EU zmínila průlomový judikát Defrenne versus Sabena, 

který potvrzuje horizontální i vertikální přímý účinek čl. 141 Smlouvy o ES. Nyní se 

pokusím nastínit výše jmenované a další významné judikáty SDEU v oblasti 

diskriminace.  

4.3.1 Nepřímá diskriminace 
 

C - 170/84 : Bilka - Kaufhaus GmbH proti Karin Weber von Hartz 
 

 Případ Bilka je jedním z nejvýznamnějších judikátů týkajících se nepřímé 

diskriminace. K nastínění skutkového stavu: německá firma poskytovala systém 

penzijního pojištění pouze zaměstnancům, kteří pracovali na plný úvazek. Paní Weber 

pracující na částečný úvazek se obrátila na soud s tvrzením, že toto jednání firmy je 

diskriminační, neboť znevýhodňuje ženy, které v počtu zaměstnanců pracujících na 

částečný úvazek převažují, nejčastěji z důvodu péče o rodinu. SDEU dal žalobkyni za 

pravdu a konstatoval, že dané jednání je v rozporu s čl. 119 SES, jestliže zaměstnavatel 

nedokáže doložit, že dané jednání je založeno na objektivních faktorech, nikoli na 

rozdílnosti na základě pohlaví. Na základě tohoto a dalších rozhodnutí SDEU došlo 

k začlenění definice nepřímé diskriminace do směrnic z oblasti antidiskriminačního 

práva. Z daného případu lze tedy dovodit, že nepřímou diskriminací je jednání, které se 

navenek staví jako nediskriminační, ve svých důsledcích se však projevuje 

diskriminačně.  

 Velice podobným případem je věc Maria Kowalska kontra Freie und 

Hansestadt Hamburg (spisová značka C – 33/89). Ve věci Kowalska získali náhradu při 

ukončení pracovního poměru na základě kolektivní smlouvy pouze pracovníci pracující 

na plný úvazek. Mezi pracovníky pracujícími na částečný úvazek však převažovaly 

ženy. Skutečnost, že jsou ženy zastoupeny ve znevýhodněné skupině ve výrazně vyšším 

počtu zakládá nepřímou diskriminaci na základě pohlaví. 
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C – 79/99 : Julia Schnorbus proti Land Hessen 

 

Významný je rovněž rozsudek ve věci Julia Schnorbus kontra Land Hessensko 

ve kterém se SDEU zabýval posouzením podmínek pro získání pracovního místa 

v soudnictví či ve státní službě. V tomto případě byl výběr pro velký počet uchazečů 

omezen na osoby, které absolvovaly vojenskou nebo civilní službu. Jelikož absolvování 

této služby mají povinné pouze muži, mohlo by se zdát, že se jedná o nepřímou 

diskriminaci žen. SDEU však dovodil, že se o nepřímou diskriminaci nejedná, neboť 

muži jsou (na rozdíl od žen) během výkonu povinné služby nuceni odkládat odborné 

vzdělávání. Pokud je tedy povinná služba stejně dlouhá jako doba odložení právní 

praxe, nejsou v tomto případě ženy znevýhodněny a nejedná se proto o diskriminaci.  

4.3.2 Přímý účinek směrnice 
 
C - 152/84 : M. H. Marshall proti Southampton and South-West Hampshire Area 

Health Authority 

 

 Dalším judikátem (vedle judikátu Defrenne versus Sabena, viz výše) 

potvrzujícím přímý účinek, tentokrát směrnice, je rozhodnutí ve věci Marshall. 

Žalobkyně se bránila propuštění ze zaměstnání na základě dosažení určitého věku, 

přičemž tento věk se u žen a u mužů liší. SDEU byly předloženy dvě předběžné otázky. 

První se tázala, zda je takovéto rozlišování mezi muži a ženami přípustné podle 

předpisů komunitárního práva, druhá zda je žalobkyně vůči svému zaměstnavateli 

oprávněna dovolávat se příslušné komunitární směrnice. Judikatura v tomto případě 

hovoří jasně – směrnice se mohou dovolávat i jednotlivci, jestliže ustanovení v ní 

obsažená jsou dostatečně jasná, přesná, nepodmíněná a srozumitelná, a to vůči 

členskému státu, který směrnici neprovedl včas nebo ji provedl nesprávně. SDEU dále 

uvedl, že není relevantní, zda se osoba dovolává svých práv ze směrnice vůči státu jako 

zaměstnavateli nebo vůči státu jako mocenskému subjektu. Na první otázku soud 

odpověděl, že je ponecháno vnitrostátním právním řádům, aby si upravili věkovou 

hranici pro vznik nároku na starobní důchod, v tomto případě se však jedná o věkovou 

hranici pro propuštění ze zaměstnání. Propuštění zaměstnance z pracovního poměru na 



 33 

základě věkové hranice, která je stanovena rozdílně pro ženy a muže shledává SDEU 

jako diskriminační a nepřípustné. 

4.3.3 Ochrana žen – přístup k zaměstnání 
 
C - 273/97 : Angela Maria Sirdar proti The Army Board a Secretary of State for 

Defence 

 

 Žalobkyně, paní Sirdar, která byla příslušnicí britské armády, sloužila od roku 

1990 v oddílu pěchoty jako kuchařka. V roce 1994 jí bylo nabídnuto místo u Royal 

Marines – jednotky námořní pěchoty. Posléze však tato nabídka byla vzata zpět, neboť 

si úředníci uvědomili, že uvedené pracovní místo bylo nabídnuto ženě, v této jednotce je 

však možno zaměstnávat pouze muže. Paní Sirdar však toto jednání vyhodnotila jako 

diskriminaci na základě pohlaví a podala žalobu k anglickému soudu, který se obrátil na 

SDEU se šesti předběžnými otázkami. Navzdory tomu, že o problematice obrany státu 

rozhodují státy samy, taková rozhodnutí nejsou vyňata z působnosti SDEU. Čl. 2 odst. 2 

směrnice č. 76/207/EHS stanoví možnost členských států vyloučit odborné činnosti, pro 

které je na základě jejich charakteru pohlaví nezbytným předpokladem, z působnosti 

této směrnice. Podle SDEU je třeba tato ustanovení vykládat restriktivně a v souladu se 

zásadou přiměřenosti. V daném případě SDEU dospěl k závěru, že k zakázané 

diskriminaci na základě pohlaví nedošlo. Ve svém odůvodnění soud uvedl, že v případě 

jednotky námořní pěchoty Royal Marines se jedná o zcela specifický bojový útvar, 

který zasahuje v první linii a pro kuchaře zde neplatí žádná výjimka, neboť jsou 

nedílnou součástí jednotky. Toto zvláštní postavení odůvodňuje výhradně mužskou 

sestavu jednotky, z tohoto důvodu se tedy nejedná o zakázanou diskriminaci.  

 

 

C - 285/98 : Tanja Kreil proti Bundesrepublik Deutschland  

 

 Paní Kreil, která byla vyučenou elektrotechničkou, se ucházela o místo v armádě 

(Bundeswehr). Její žádost však byla odmítnuta s poukazem na zákaz služby žen se 

zbraní. Ženám byla toliko povolena pouze služba v záchranné službě a v armádní 

kapele. Německý soud se obrátil na SDEU s předběžnou otázkou, zda ustanovení 
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zakazující službu ženy se zbraní není v rozporu s čl. 2 odst. 2 směrnice 76/207/EHS. 

SDEU po zhodnocení výše zmíněného rozsudku ve věci Sirdar shledal skutečnost, že 

oproti předchozímu případu má napadené ustanovení takový rozsah, že se o jeho 

přiměřenosti dá mluvit jen stěží, nemluvě o těžko dovoditelné existenci nezbytnosti 

tohoto ustanovení k zabezpečení veřejné bezpečnosti. Ustanovení zakazující službu 

ženy se zbraní dopadá na naprostou většinu pracovních míst v armádě a jako takové ho 

nelze odůvodnit zvláštním charakterem náplně práce, který by mohl ospravedlnit čistě 

mužské obsazení pracovních míst. Dané ustanovení je tedy podle rozhodnutí SDEU 

diskriminační a nepřípustné.  

 

 

C - 222/84 : Marguerite Johnston proti Chief Constable of the Royal Ulster 

Constabulary 

 

 Jiný přístup zaujal SDEU ve věci Johnston, kdy dovodil, že za situace silných 

nepokojů uvnitř státu, kdy by ženy policistky se zbraní představovaly další riziko, lze 

takovou činnost (nošení zbraně) zakázat. I v takovém případě však stát musí respektovat 

zásadu proporcionality. Znevýhodnit policistky zákazem nošení zbraně lze pouze 

v případě, kdy výsledku nelze dosáhnout jinak. Takováto výjimka musí být podle 

SDEU odůvodněna vnitropolitickou situací a ochranou veřejného pořádku.  

4.3.4 Pozitivní opatření 
 

C - 450/93 : Eckhard Kalanke proti Freie Hansestadt Bremen 

Případ Kalanke je prvním z judikátů zabývajících se koncepcí pozitivních 

opatření. Pan Kalanke kandidoval na místo ředitele oddělení v Bremen Parks 

Department. Jeho jedinou protikandidátkou v posledním kole přijímacího řízení byla 

paní Glissman, která měla stejnou kvalifikaci jako žalobce. Na místo byla nakonec 

dosazena ženská kandidátka s poukazem na zákon, podle kterého v případě, kdy 

v určitém profesním oboru je z celkového počtu zaměstnanců méně než polovina žen, je 

nutno přijmout ženskou kandidátku za předpokladu, že má stejnou profesní kvalifikaci 

jako mužští kandidáti. SDEU v tomto případě shledal, že nastíněné ustanovení stanovící 
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přednost žen před stejně kvalifikovanými mužskými kandidáty z důvodu 

nedostatečného zastoupení žen v určitém oboru je v rozporu s čl. 2 odst. 4 směrnice 

76/207/EHS. Toto opatření, které zakládá ženám absolutní přednost, jde podle názoru 

SDEU nad rámec výjimky pro podporu rovných příležitostí a zakládá rovnost ve 

výsledcích, což je však v rozporu s rovností příležitostí.  

 

C - 409/95 : Hellmut Marschall proti Land Nordrhein-Westfalen 

 Dalším významným judikátem v rámci pozitivních opatření je rozhodnutí SDEU 

ve věci pana Marschalla, který byl učitelem v Severním Porýní – Vestfálsku. Pan 

Marschall požádal o povýšení. Na jeho žádost mu bylo sděleno, že na toto místo bude 

přijata kandidátka ženského pohlaví, která má stejnou kvalifikaci jako on. Jako 

odůvodnění pro tento krok bylo avizováno menší zastoupení žen oproti mužům v daném 

pracovním stupni a v takovém případě je podle zákona preferována ženská kandidátka, 

pokud však neexistují zvláštní důvody na straně mužského kandidáta hovořící v jeho 

prospěch. Zde lze vysledovat rozdíl oproti případu Kalanke, kde se možnost přijetí 

mužského kandidáta pro existenci zvláštních důvodu hovořících v jeho prospěch 

nevyskytovala. Soud, který ve věci rozhodoval předložil SDEU předběžnou otázku, zda 

takovéto ustanovení národního práva není v rozporu se směrnicí 76/207/EHS. SDEU 

připustil, že i v případě stejně kvalifikovaných uchazečů různého pohlaví bývají muži 

preferováni, a to zejména z důvodu přetrvávajících stereotypních předsudků a představ 

o výkonnosti žen v práci a také z obav, že ženy ukončují svou kariéru dříve než muži, 

z důvodu plnění rodinných povinností jsou méně flexibilní a budou méně přítomné 

v práci z důvodu čerpání mateřské a rodičovské dovolené. SDEU v tomto případě 

neshledal napadené ustanovení za diskriminační, neboť připustil možnost existence 

zvláštních důvodů na straně mužského kandidáta, které mohou odůvodnit jeho přednost 

v přijetí do zaměstnání. Tyto důvody však nesmí být ve vztahu ke kandidátkám 

diskriminační.  

  

Na těchto dvou posledně zmiňovaných judikátech lze v rozhodování SDEU 

v rámci koncepce pozitivních opatření vysledovat určitý vývoj. Z uvedeného vyplývá, 

že absolutní a bezpodmínečná přednost žen v rámci ochrany ženského pohlaví není 
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možná. V každém případě je třeba objektivně zhodnotit kvalifikační předpoklady a 

možnosti obou pohlaví, zároveň však tato srovnávací kritéria nesmí být diskriminační. 

Osobně se s tímto postojem SDEU zcela ztotožňuji, neboť bezpodmínečnou přednost 

žen v rámci jejich ochrany považuji za diskriminační.  

4.3.5 Důkazní břemeno 
 
C - 109/88 : Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark proti Dansk 

Arbejdsgiverforening, jednající za Danfoss 

 

 Judikát, který se vžil spíše pod zkráceným názvem Danfoss, je významným 

z hlediska stanovení důkazního břemene ze strany SDEU, kdy SDEU vyjádřil 

myšlenku, že důkazní břemeno by mělo ležet na straně žalované. Případ se týkal 

problematiky rovnosti v odměňování a soud dospěl k závěru, že způsob odměňování ze 

strany zaměstnavatele nemusí být vždy natolik transparentní, aby zaměstnanec byl ve 

sporu schopen prokázat jeho nerovnost na základě diskriminace z důvodu pohlaví. 

SDEU dále stanoví, že v takovémto případě by důkazní břemeno mělo ležet na straně 

zaměstnavatele, na kterém je, aby prokázal, že k diskriminaci nedošlo.42  

4.3.6 Nepřímý účinek směrnice 
 
C - 14/83 : Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-

Westfalen 

 

 Paní Sabine von Colson a paní Elizabeth Kamann se ucházely o dvě volná místa 

sociálních zaměstnanců ve věznici Werl. Kandidátky však nebyly přijaty a místa byla 

obsazena mužskými uchazeči. Paní von Colson a paní Kamann podaly žalobu 

k německému pracovnímu soudu v Hammu proti Spolkové zemi Severní Porýní – 

Vestfálsko, pod jejíž správu věznice ve Werlu spadá. Žalobkyně se domáhaly, aby bylo 

v rozsudku stanoveno, že nebyly přijaty do zaměstnání výhradně z důvodu pohlaví. 

Zároveň požadovaly, aby oběma byla ze strany žalované učiněna nabídka na uzavření 

                                                 
42 Přejato volně dle Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce práce – analýza judikatury EU a 
českých soudů, str. 24, dostupné z : 
http://css.krumlov.cz/DOC/142_SOUDNI_PRAXE_V_OBLASTI_DISKRIMINACE_NA_TRHU_PRA
CE_-_ANALYZA_JUDIKATURY_EU_A_CR_-_prac._verze.pdf 
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pracovní smlouvy v této věznici nebo pokud smlouva nebude uzavřena, vyplacení 

kompenzace ve výši šestiměsíčního výdělku. Německý pracovní soud konstatoval, že 

obě žalobkyně nebyly přijaty na místa sociálních zaměstnanců ve věznici z důvodu 

jejich pohlaví. Zároveň však upozornil na fakt, že nemůže vyhovět požadavkům v jejich 

žalobě týkajících se uzavření pracovní smlouvy nebo finanční kompenzace. SDEU ve 

svém výroku vyslovil myšlenku, že směrnice 76/207/EEC nepožaduje, aby sankcí za 

diskriminaci na základě pohlaví bylo povinné uzavření pracovní smlouvy ze strany 

zaměstnavatele. Co se týče sankcí, směrnice nestanoví žádnou bezpodmínečnou 

povinnost, které by se mohla diskriminovaná osoba domáhat jako kompenzace při 

porušení směrnice v případě, že tato nebude členských státem implementována včas. 

Směrnice ponechává na volbě členských států sankce, které budou aplikovat při 

porušení zákazu diskriminace. Pokud přesto státy zvolí jako možné řešení povinnost 

kompenzace, je třeba, aby taková kompenzace byla dostatečně efektivní, měla 

odstrašující účinek a její výše odpovídala způsobené újmě. SDEU dále poukazuje na 

fakt,  

že vnitrostátní soud musí zachovat cíl a účel směrnic a vnitrostátní právní normy 

interpretovat tak, aby byly v souladu s ustanoveními těchto směrnic. 

4.3.7 Přímá diskriminace na základě pohlaví 
 
C – 320/01 : Wiebke Busch proti Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG 

 

 Případ Busch je dalším judikátem, ve kterém SDEU rozhodoval o přímé 

diskriminaci na základě pohlaví. Paní Busch požádala svého zaměstnavatele o 

předčasný návrat do práce po rodičovské dovolené. Po nastoupení však zaměstnavateli 

oznámila, že je opět těhotná. SDEU shledal, že jednání zaměstnavatele, kterým 

neumožní ženě předčasný návrat do práce z důvodu jejího těhotenství, je diskriminací 

na základě pohlaví, a to diskriminací přímou. Žena nemá povinnost svého 

zaměstnavatele informovat o svém těhotenství, jelikož toto není relevantní skutečností. 

Zároveň SDEU upozornil na fakt, že jednou daný souhlas s ukončením rodičovské 

dovolené nelze odvolat.  
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C - 476/99 : H. Lommers proti Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

  

 Ve věci pana Lommerse se SDEU zabýval otázkou, zda je diskriminační jednání 

zaměstnavatele, kterým odmítl přijmout dítě zaměstnance do zaměstnavatelských jeslí 

s odůvodněným, že jsou tyto rezervovány pro děti zaměstnankyň, pro muže 

zaměstnance jsou dostupné pouze v případech nouze. Takovýto systém příjmu dětí do 

jeslí zakládá nerovnost, neboť muži a ženy jsou ve fakticky srovnatelné situaci. SDEU 

v tomto případě poukázal na fakt, že podobná opatření jsou účelná s cílem vyrovnávat 

faktickou nerovnost mezi muži a ženami, napomáhat konkurenceschopnosti žen na 

pracovním trhu a redukovat jejich znevýhodnění v přístupu k zaměstnání. Podobná 

opatření je však třeba provádět při dodržení principu proporcionality. Přestože mají 

taková opatření za cíl eliminovat fakticky existující nerovnost mezi oběma pohlavími, 

mohou naopak posilovat stereotypní představy o rozdělení rolí mužů a žen ve 

společnosti. SDEU v závěru shledává dané opatření za nediskriminační, neboť je zde 

existence možnosti v případě nouze přijmout do jeslí dítě zaměstnance, pokud je ovšem 

takové dítě přijato za stejných podmínek jako dítě ženy.43 

 

 

C - 13/94 : P. proti S. a Cornwall County Council 

 

 Případ Cornwall považuji za velmi významný a zajímavý. Žalobce nastoupil 

jako manažer do vzdělávací instituce. Po roce výkonu práce informoval svého 

zaměstnavatele o úmyslu operativně změnit pohlaví z muže na ženu. Po tomto sdělení 

mu byla dána výpověď pro nadbytečnost. Soud v tomto případě konstatoval, že 

směrnice č. 76/207/EHS dopadá i na případy změny pohlaví. Pokud je tedy osoba 

propuštěna ze zaměstnání z důvodu změny pohlaví, je s ní zacházeno rozdílně, než 

s totožnou osobou v době, kdy ještě byla příslušnicí druhého pohlaví. Toto jednání 

SDEU shledává diskriminačním.  

 

                                                 
43 Přejato volně dle Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce práce – analýza judikatury EU a 
českých soudů, str. 22, dostupné z : 
http://css.krumlov.cz/DOC/142_SOUDNI_PRAXE_V_OBLASTI_DISKRIMINACE_NA_TRHU_PRA
CE_-_ANALYZA_JUDIKATURY_EU_A_CR_-_prac._verze.pdf 
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 Ve své práci zmiňuji samozřejmě jen zlomek antidiskriminační judikatury 

SDEU, již z uvedených judikátů je však zřejmé, že instituce SDEU je velmi 

významným tvůrcem právních pramenů v oblasti rovnosti a zákazu diskriminace, tvoří 

nedílnou součást komunitárního práva a případně dotváří právo tam, kde se vyskytnou 

mezery v právní úpravě.  
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5. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva 
 
 Rozhodování Evropského soudu pro lidská práva se týká oblasti práv a svobod 

zaručených Evropskou úmluvou, nikoli však Evropskou sociální chartou, do které 

spadají vztahy pracovněprávní. Oblast práva upravená Evropskou sociální chartou tedy 

není zahrnuta do judikatury Evropského soudu pro lidská práva (dále viz ESLP).44 

 K samotnému pojmu diskriminace se ESLP vyjadřuje např. v rozhodnutí 

v případě Lithgow a další versus Spojené království z roku 1986. V něm stanoví, že 

diskriminací se rozumí takové rozdílné zacházení, které není odůvodněno.  

V případě výjimek ze zákazu diskriminace vyjadřuje ESLP téměř shodný názor 

s SDEU, a to, že výjimky je nutno rozumně a objektivně ospravedlnit, je třeba sledovat 

legitimní cíl a dodržet proporcionalitu mezi užitými prostředky a sledovaným cílem.  

 Za zmínku podle mého názoru také stojí konkrétní rozhodnutí ESLP týkající se 

České republiky, a to spor Červeňáková a další versus Česká republika. Nyní se 

pokusím popsat skutkový stav. Romská rodina Červeňákových bydlela v bytech v Ústí 

nad Labem. Při rozdělení Československé republiky v roce 1993 však byli jako 

slovenští občané vystěhováni na Slovensko s tím, že tam dostanou byty, práci a sociální 

podporu. Nic z toho se však ve skutečnosti nekonalo. Rodina poté žila několik týdnů na 

slovenském nádraží, teprve pak se rozhodla k návratu zpět do Ústí nad Labem. Jejich 

původní byty však byly zapečetěné a jejich žádosti o vstup do bytů nebyly vyslyšeny. 

Členové rodiny tedy přebývali nějakou dobu v místním parku a následně v garáži. 

Teprve poté jim starosta města přidělil náhradní byty. Červeňákovi se obrátili na ESLP 

s tvrzením, že došlo k porušení několika článků Konvence lidských práv (zákaz 

nelidského či ponižujícího zacházení, právo na respektování soukromého a rodinného 

života). ESLP přijal jejich stížnost jako částečně opodstatněnou a vyzval strany ke 

smírnému řešení sporu. Stát pak přiznal rodině Červeňákových finanční odškodnění.  

  

 
 

                                                 
44 Přejato volně dle Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce práce – analýza judikatury EU a 
českých soudů, str. 31, dostupné z : 
http://css.krumlov.cz/DOC/142_SOUDNI_PRAXE_V_OBLASTI_DISKRIMINACE_NA_TRHU_PRA
CE_-_ANALYZA_JUDIKATURY_EU_A_CR_-_prac._verze.pdf 
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6. Věková diskriminace  
 
 V následující části své práce se zaměřím na diskriminaci z hlediska věku, neboť 

je podle mého názoru věková diskriminace velmi zajímavou a diskutovanou 

problematikou, a to nejen v oblasti pracovněprávních vztahů, ale i v oblasti 

společenských vtahů v rámci běžného života. Toto by však překračovalo rámec mé 

práce, zaměřím se tedy zejména na rovinu pracovněprávní. Na první pohled by se 

mohlo zdát, že se s věkovou diskriminací setkávají pouze lidé pokročilejšího věku. 

Opak je ale pravdou, neboť tato diskriminace se může týkat jak osob důchodového 

věku, tak osob mladistvých či čerstvých absolventů škol.  

 Rozlišování na základě věku můžeme rozdělit na zákonem dovolené a 

nedovolené. Například stanovení určitých věkových hranic (hranice důchodového věku, 

trestní odpovědnosti a dalších) je povoleno. Jedná se o případy, kdy zákonodárce 

spojuje s nabytím určitého věku vznik nebo zánik určitého práva jednotlivce, nejedná se 

tedy o věkovou diskriminaci. Za zakázanou diskriminaci je oproti tomu považováno 

jakékoli jednání, kdy je s někým zacházeno méně výhodným způsobem, a to právě 

z důvodu jeho věku. Zároveň se jedná o takové chování, které zohledňuje věk jako 

hlavní rozhodující faktor, bez přihlédnutí ke znalostem, zkušenostem a kvalifikaci 

daného jedince.  

 

6.1 Věk jako diskriminační kritérium 
 
 Je patrné, že věk, jakožto diskriminační důvod, je poněkud odlišný od jiných 

diskriminačních kritérií. Hlavním důvodem této odlišnosti je skutečnost, že věk se 

v průběhu života mění. Člověk se tedy během života dostává do různých věkových 

skupin, v rámci nichž se může setkat s věkovou diskriminací. Podobně jako u 

diskriminace na základě pohlaví, i zde hrají podstatnou úlohu faktory biologické, které 

se projevují v nedostatečném vývinu ať už rozumových nebo fyzických schopností u 

osob nízkého věku nebo naopak úbytkem sil u osob vyššího věku. Vedle biologických 

faktorů však významnou úlohu zaujímají i faktory sociální, neboť ve společnosti stále 

převládají předsudky a stereotypy spojené s tím či oním věkem. Ve skutečnosti totiž 

podle mého názoru nehraje roli ani tolik věk, jako spíše stav a schopnosti konkrétního 
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jedince, neboť v těchto ohledech se mohou konkrétní jednotlivci značně lišit. Proto 

považuji za velice obtížné stanovit přesné hranice pro věkovou diskriminaci, neboť si 

netroufám obecně určit, kdy je člověk příliš mladý na to, aby danou profesi mohl 

vykonávat nebo kdy je naopak příliš starý na to, aby na dané pozici mohl setrvat.  

 Jak tedy nepřímo vyplývá z předchozího textu, osoby diskriminované z důvodu 

věku můžeme rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří osoby příliš mladé, které 

mohou být znevýhodňovány pro nedostatek zkušeností, druhou skupinou jsou pak 

osoby věku pokročilého. U osob mladých nastává problém při přijímání do zaměstnání, 

je po nich vyžadována určitá praxe, ale mnohdy se nehledí na to, že jedinec může 

nedostatek této praxe nahradit pílí a snahou. Oproti tomu se často nebere v potaz, že 

osoby starší mohou svůj věk vyvážit mnohaletými zkušenostmi, znalostmi a vysokou 

odborností. Takové vlastnosti mohou být pro zaměstnavatele mnohem významnější, než 

je potenciální dlouhodobý pracovní vztah u osob mladších.  

 Tyto dvě skupiny diskriminovaných osob se také značně liší v délce doby, po 

kterou jsou diskriminovány. Mladší osoby jsou na základě svého věku diskriminovány 

pouze po časově omezenou dobu, a to do chvíle, kdy se plynutím času a získáváním 

zkušeností dostanou do skupiny věkově perspektivních osob. Avšak u starších osob 

k tomuto pozitivnímu vývoji nedochází. Naopak s přibývajícím věkem je 

pravděpodobnost věkové diskriminace vyšší. 

 

6.2 Ageismus 
 
 „Pojem ageismus poprvé použil americký psychiatr Robert Butler v roce 1968 

v článku Washington Post.“45 Termín ageismus označuje diskriminaci lidí pro jejich 

stáří. Tento pojem má však mnoho definic. Jednou z nich je definice autorky knihy 

Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve 

vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh, L. Vidovićové: „Ageismus – neboli 

věková diskriminace je ideologie založená na sdíleném přesvědčení o kvalitativní 

nerovnosti jednotlivých fází lidského životního cyklu. Projevuje se skrze proces 

                                                 
45 Dostupné z http://www.ageismus.cz/?m=2&lang=cz 
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systematické, symbolické i reálné stereotypizace a diskriminace osob a skupin na 

základě jejich chronologického věku a/nebo na jejich příslušnosti k určité generaci.“ 46  

Další definici ageismu nám nabízí sám výše zmíněný R. Butler: „Ageismus 

můžeme chápat jako proces systematického stereotypizování a diskriminace lidí pro 

jejich stáří, podobně jako se rasismus a sexismus vztahují k barvě pleti a pohlaví. Staří 

lidé jsou kategorizováni jako senilní, rigidní ve svém myšlení a způsobech, staromódní 

v morálce a dovednostech. Ageismus dovoluje mladším generacím vidět starší lidi jako 

odlišné od nich samých, a proto jim brání, aby se se staršími lidmi identifikovali jako 

s lidskými bytostmi. Ageismus je manifestován širokým spektrem fenoménů jak na 

individuální, tak na institucionální úrovni: stereotypy a mýty, otevřené opovržení a 

averze nebo jednoduše vyhýbání se kontaktu, diskriminační praktiky v bydlení, 

v zaměstnání a službách všeho druhu, přídomky, kreslené seriály a vtipy. Někdy se 

ageismus stává účelnou metodou, jakou společnost propaguje pohledy na starší osoby, 

s cílem setřást část vlastní zodpovědnosti vůči nim. Jindy ageismus slouží jako vysoce 

osobní objektiv, chránící osoby mladší (obvykle ve středních letech) – často za vysokou 

emocionální cenu – před přemýšlením o věcech, kterých se bojí (stárnutí, nemoc, 

smrt.)“47 

Ageismus se v hojné míře vyskytuje i v české společnosti, jak dokládá i výzkum 

s názvem Ageismus 2003 prováděný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí 

v letech 2003 až 2005, a to na obyvatelstvu České republiky ve věku 15 až 83 let. Česká 

společnost je tedy ageistická, „používá totiž chronologický věk a stáří pro definici 

životních fází, jako jeden z určujících elementů způsobu chování vůči jedincům, pro 

najímání a propuštění pracovníků, pro definici pracovních schopností a vymezení 

přístupu ke službám a statkům.“ 48 Dále se výzkum zabývá otázkou nakolik je česká 

společnost ageistická. Výzkum uvádí podle mého názoru alarmující data, a to, že 55% 

osob starších 70 let se setkalo s věkovou diskriminací. „Nejčastěji má zejména starší 

populace zkušenost s ageistickými formami stereotypů a chování, které se projevují v 

komunikaci: blahosklonná oslovení, zesměšňování, podceňování schopností kvůli věku. 

                                                 
46 Vidovićová, L. 2005 Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních 
přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, str. 5 
47 Butler, R.N. Why Survice? Being Old in America. New York : Harper and Row Publisher, 1975. 
   Překlad: Vidovićová, L. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. 1. vyd. Brno : Masarykova      
univerzita, 2008. s. 111. 
 
48 Dostupné z http://www.ageismus.cz/?m=3&lang=cz#czr  



 44 

Jedná se především o individuální, negativní a otevřené formy věkově diskriminujícího 

chování. O něco méně častěji se objevují formy strukturální a institucionální, které se 

ovšem zdají být závažnější, neboť jsou vůči seniorům vnější a obtížněji 

neutralizovatelné. Zatímco v interpersonální komunikaci je možné na diskriminaci 

téměř bezprostředně reagovat, strukturální pravidla jsou neosobní a jejich původci 

vzdálení.49 Rozdílné zacházení s osobami různého věku v rámci pracovněprávních 

vztahů dokládají také statistická data, z nichž lze vyčíst věkově specifické vzorce např. 

pro podíl nezaměstnaných osob, výši mzdy nebo spokojenost na pracovním místě. 

Výzkum potvrzuje, že negativní postoje vůči zaměstnancům vyššího věku převládají 

nad postoji pozitivními. 50 „Mezi faktory, které se projevily jako nejvýraznější 

determinanty postojů ke stáří, patřil nejen samotný věk, ale i některé z faktorů nižšího 

sociálního statusu, které k negativnějšímu pohledu na stáří významně přispívají.“51  

Je třeba se také zamyslet nad případy, kdy rozlišování na základě věku nemusí 

být zakázanou diskriminací. Pro lidský organizmus je stárnutí přirozeným jevem, 

kterému podléhají všichni lidé. Případem, kdy se rozlišování podle věku nebere za 

zakázanou diskriminaci je stanovení určitých věkových limitů pro výkon určitých 

činností zákonodárcem. Jako příklad uvádím stanovení věkové hranice pro dosažení 

způsobilosti k právním úkonům, výkon volebního práva nebo získání řidičského 

oprávnění. Tyto věkové hranice považuji za logické a přirozené, neboť např. čtyřleté 

dítě by mělo vykonávat pouze úkony odpovídající jeho mentální úrovni, nikoli např. 

volit kandidáty do Parlamentu.  

 

6.3 Mezinárodní právní úprava věkové diskriminace a právní ochrany 
dětí a mladistvých v pracovněprávních vztazích 
 
 Diskriminace na základě věku se v obecné rovině týkají již výše zmiňované 

dokumenty upravující antidiskriminační právo na mezinárodní úrovni. Samostatný 

předpis upravující diskriminaci na základě věku však v mezinárodním právu neexistuje. 

Významnými právními prameny v této oblasti jsou úmluvy upravující práva a ochranu 

dětí a mladistvých, nikoli však věkovou diskriminaci. Mezi ně patří např. Úmluva o 

                                                 
49 Dostupné z http://www.ageismus.cz/?m=3&lang=cz#czr 
50 Přejato volně dle http://www.ageismus.cz/?m=3&lang=cz#czr 
51 Dostupné z http://www.ageismus.cz/?m=3&lang=cz#czr 
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právech dítěte přijatá OSN v listopadu roku 1989. Věkové omezení této úmluvy 

nalezneme již v čl. 1, který definuje dítě jako každou osobu mladší osmnácti let, pokud 

není podle právního řádu, který se na dítě vztahuje, dosaženo zletilosti dříve. Jako 

kontrolní orgán byl článkem 43 Úmluvy zřízen Výbor pro práva dítěte. 

 Ochrana dětí a mladistvých je dále zakotvena v Evropské sociální chartě a na ní 

navazující Revidované Evropské sociální chartě, o kterých jsem se v obecné rovině 

zmiňovala již v kapitole třetí – Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni.  

 Na poli ochrany dětí a mladistvých sehrává důležitou roli také Mezinárodní 

organizace práce a její úmluvy. Jako příklad jmenuji Úmluvu č. 5 z roku 1919, která 

byla do našeho právního systému ratifikována roku 1921 a publikována ve Sbírce 

zákonů pod č. 82/1922 Sb., a která stanovila nejnižší dětský věk pro připuštění 

k průmyslovým pracím. V podobném duchu se nese Úmluva č. 10 z roku 1921 

(ratifikována 1923, publikována pod č. 98/1924 Sb.), která tentokrát stanoví nejnižší 

dětský věk pro zemědělské práce. Mezi další úmluvy MOP paří Úmluva č. 123 z roku 

1965 stanovující minimální věk pro práce pod zemí (ratifikace 1968, publikace pod č. 

507/1990 Sb.), Úmluva č. 90 (revidovaná) z roku 1948 o noční práci mladistvých 

zaměstnaných v průmyslu (ratifikace 1950, publikace pod č. 460/1990 Sb.), Úmluvy č. 

77 a č. 78 z roku 1946 o lékařských prohlídkách mladistvých zaměstnaných jak 

v průmyslových, tak v neprůmyslových odvětvích (ratifikace obě 1980, publikace pod 

č. 23/1981 Sb., č. 24/1981 Sb.), Úmluva č. 124 z roku 1965 o lékařských prohlídkách 

mladistvých pracujících pod zemí (ratifikace 1980, publikace pod č. 25/1981 Sb.) a 

Úmluva č. 182 z roku 1999 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších 

forem dětské práce (ratifikace 2001, publikováno pod č. 90/2002 Sb.m.s.).52 Jmenované 

úmluvy nebudu blíže rozebírat, neboť jsou již mimo rámec zaměření této práce. Již 

z uvedeného přehledu je však patrné, že Mezinárodní organizace práce je významným 

orgánem v boji za práva dětí a mladistvých a v jejich ochraně v rámci pracovněprávních 

vztahů sehrává velmi výraznou roli.  

  

 
 

                                                 
52 Dostupné z http://www.mpsv.cz/cs/1009 
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6.4 Komunitární právní úprava věkové diskriminace 
 
 Základní úprava zákazu diskriminace z hlediska věku v oblasti komunitárního 

práva je zakotvena v čl. 13 Smlouvy o založení Evropského společenství. Tento článek 

lze považovat za obecné antidiskriminační ustanovení, které opravňuje příslušné orgány 

k provedení odpovídajících opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, 

rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, 

zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.  

 Dalším významným krokem v boji proti diskriminaci na základě věku je přijetí 

Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27.11.2000, kterou se stanoví obecný rámec pro 

rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Tato směrnice mimo jiné stanoví, že 

diskriminace na základě věku může ohrozit dosažení cílů Smlouvy o ES, zejména 

dosažení vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a 

kvality života, hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity a volného pohybu osob53  

Významným ustanovením je čl. 6 Směrnice, který se zabývá opodstatněností rozdílů 

v zacházení na základě věku. Na základě tohoto článku mohou členské státy stanovit, 

v jakých případech se nejedná o zakázanou diskriminaci na základě věku, avšak pouze 

za předpokladu, že jsou tyto rozdíly rozumně a objektivně zdůvodněny oprávněnými 

cíli, kterými jsou v tomto případě cíle politiky zaměstnanosti, trhu práce a odborného 

vzdělávání. Další podmínkou legitimnosti je volba prostředků k dosahování těchto cílů, 

které musí být přiměřené a nutné. Dále čl. 6 stanoví, ve kterých oblastech může stát 

zakotvit zákonné rozdílné zacházení. Jsou to:  

„a) stanovení zvláštních podmínek pro přístup k zaměstnání a odbornému vzdělávání, 

pro zaměstnání a povolání včetně podmínek propuštění a odměňování, a to pro mladé 

pracovníky, starší osoby a osoby s pečovatelskými povinnostmi za účelem podpory 

jejich pracovního začlenění nebo zajištění jejich ochrany;  

b) stanovení minimálních podmínek věku, odborné praxe nebo roky služby pro přístup k 

zaměstnání nebo k určitým výhodám spojeným se zaměstnáním;  

c) stanovení maximálního věku pro přijetí, který je založen na požadavcích dotyčného 

pracovního místa na odbornou přípravu nebo na potřebě přiměřené doby zaměstnání 

                                                 
53 Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání 
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před odchodem do důchodu.“54 Čl. 6 odst. 2 uvádí, že stanovení věkových hranic 

v systémech sociálního zabezpečení nepředstavuje věkovou diskriminaci, pokud 

zároveň nepovede k diskriminaci na základě pohlaví.  

 Další směrnicí, kterou zmíním v rámci právní ochrany dětí a mladistvých 

v pracovněprávních vztazích,  je Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22.6.1994 o ochraně 

mladistvých pracovníků. Účelem této směrnice je především stanovení zákazu práce 

dětí, zajištění, aby minimální věk pro přijetí do zaměstnání nebyl nižší, než je minimální 

věk pro skončení povinné školní docházky stanovené vnitrostátními právními předpisy, 

a v žádném případě nižší než patnáct let, zajištění pracovních podmínek mladistvých 

odpovídajících jejich věku a dále ochrana mladistvých proti hospodářskému zneužívání 

a proti práci, která by mohla škodit jejich bezpečnosti, zdraví nebo tělesnému, 

duševnímu, morálnímu nebo společenskému vývoji nebo ohrozit jejich vzdělávání.55 

 

6.5 Právní úprava věkové diskriminace v právním řádu České republiky 
 

 Oblasti práva, ve kterých se můžeme setkat s právní úpravou dotýkající se 

určitým způsobem věku, jsou značně široké. Jak jsem již zmínila v předchozích 

kapitolách své práce, zákonodárce stanoví určité věkové hranice k nabytí některých práv 

a povinností, jako například stanovení deliktní způsobilosti, získání řidičského 

oprávnění, volebního práva, způsobilosti k právním úkonům a další. Z uvedeného výčtu 

tedy vyplývá, že právní úprava věku se dotýká většiny právních odvětví. V rámci své 

práce se však zaměřím na úpravu věkové diskriminace, a to v rámci vnitrostátního 

pracovního práva.  

 Základním ustanovením, obsahující obecný zákaz diskriminace je čl. 3 odst. 1 

zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, do kterého zákonodárce zasadil 

demonstrativní výčet zakázaných diskriminačních důvodů. Tento článek zakazuje 

rozlišování na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického 

či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo 

                                                 
54 Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné 
zacházení v zaměstnání a povolání 
 
55 Směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 22. června 1994, o ochraně mladistvých pracovníků 
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etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení. Právě pod poslední jmenovaný 

pojem lze zařadit věkovou diskriminaci.56  

V rámci Antidiskriminačního zákona57 se se zákazem diskriminace na základě 

věku setkáváme v rámci obecného zákazu diskriminace již v § 2 odst. 3, který stanoví 

zákaz rozdílného zacházení z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, 

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

či světového názoru. § 6 zákona stanoví přípustné formy rozdílného zacházení, a to 

takto: „Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k zaměstnání 

nebo povolání, pokud je 

a)  vyžadována podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání, 

která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání nebo pro přístup k určitým právům 

a povinnostem spojeným se zaměstnáním nebo povoláním nezbytná, nebo 

b)  pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání potřebné odborné vzdělávání, které je 

nepřiměřeně dlouhé vzhledem k datu, ke kterému osoba ucházející se o zaměstnání nebo 

povolání dosáhne důchodového věku podle zvláštního zákona.“ Velice významná je část 

třetí Antidiskriminačního zákona, kterou dochází ke změně Občanského soudního řádu, 

která zakotvuje již zmiňovaný přesun důkazního břemene. „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 v zájmových sdruženích a při prodeji zboží v obchodě nebo 

poskytování služeb, nebo 

c)  na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám, 

                                                 
56 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
57 Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 
a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) 
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 je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.“ 

 Podle mého názoru velice zajímavou a diskutovanou problematikou se stal návrh 

novelizace zákona o soudech a soudcích a zákona o státním zastupitelství, ve kterém 

bylo navrhováno snížení věku pro odchod z funkce soudce a státního zástupce 

z dosavadních sedmdesáti na šedesát pět let. Zajímavé pojednání na toto téma 

publikoval autor Vojtěch Šimíček v článku s názvem Tahle justice není pro starý. Autor 

zde systematicky vyvrací argumenty vedoucí zákonodárce k chystané změně.58 

  

6.6 Právní úprava ochrany dětí a mladistvých v pracovněprávních 
vztazích v právním řádu ČR 
 

Zákoník práce59 upravuje věkové limity zaměstnanců již v § 2 odst. 6, kde 

stanoví, že práce fyzických osob ve věku do 15 let nebo starších 15 let do skončení 

povinné školní docházky je zakázána. Tyto osoby mohou vykonávat jen uměleckou, 

kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených zvláštním právním 

předpisem.60 Zvláštním právním předpisem je v tomto případě zákon o zaměstnanosti. 

Dále zákoník práce ve svém § 6 odst. 1 stanoví jako podmínku právní způsobilosti 

zaměstnance dosažení věku patnácti let a dokončení povinné školní docházky. § 10 

odst. 1 pak stanoví věkový limit pro způsobilost fyzické osoby vlastními právními 

úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovněprávních vztazích jako 

zaměstnavatel, a to dosažením osmnácti let věku. Zvláštní pracovní podmínky 

mladistvých, tedy osob, které dosáhly patnácti let věku, avšak nepřekročily osmnáct 

let61, upravuje zákoník práce v dílu pátém, a to konkrétně v § 243 až 247. V těchto 

ustanoveních je zakotvena povinnost zaměstnavatelů vytvářet příznivé podmínky pro 

všestranný duševní a tělesný rozvoj mladistvých zaměstnanců, zaměstnávání pouze 

přiměřenými pracemi jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, úprava lékařských 

vyšetření, noční práce, práce přesčas a případů, kdy mladistvý nesmí být zaměstnáváni 

(práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, práce nepřiměřené, 

nebezpečné nebo škodlivé zdraví, práce se zvýšeným nebezpečím úrazu). Zákazy 

                                                 
58 Dostupné z http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/tahle-justice-neni-pro-stary.html 
59 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
60 § 2 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb. 
61 § 350 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
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některých prací mohou být vyhláškou rozšířeny až na zaměstnance do věku 21 let. 

Podle § 319 odst. 1 písm. e) se právní úprava České republiky vztahuje i na 

zaměstnance vyslaného zaměstnavatelem z jiného členského státu Evropské unie 

k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky, 

pokud jde o zaměstnance mladistvého.  

 Zákon o zaměstnanosti62 rovněž upravuje ochranu mladistvých zaměstnanců, a 

to zejména v § 122 a násl. § 122 odst. 1 definuje dítě jako fyzickou osobu mladší 

patnácti let nebo starší patnácti let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, 

a to až do jejího ukončení. Odstavec 2 dále stanoví, že „dítě může vykonávat pouze 

uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost pro právnickou nebo fyzickou osobu, 

která má tuto činnost v předmětu své činnosti, jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho 

věku, není pro něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti 

na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní, morální nebo 

společenský rozvoj.“ Dále si dovolím zmínit § 33 zákona o zaměstnanosti, který se 

zabývá zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Tato se věnuje uchazečům o 

zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných 

důvodů potřebují. Mezi takové uchazeče jsou mimo jiné řazeny fyzické osoby do 

dvaceti let věku (§ 33 odst. 1 písm. b)) a fyzické osoby starší padesáti let věku (§ 33 

odst. 1 písm. e)).  

  

6.7 Judikatura Ústavního soudu České republiky související s věkovou 
diskriminací 
 

 Jedním z nejvýznamnějších judikátů, který však souvisí s diskriminací obecně, 

je již zmiňovaný nález Ústavního soudu ČR ve věci rozdělení důkazního břemene. 

Tento je podrobněji rozebrán v obecné části mé práce v podkapitole 2.5 s názvem 

Judikatura českých soudů. Přestože se vztahuje na obecnou diskriminaci, lze pod ni 

zahrnout i diskriminaci z hlediska věku, a proto se tento judikát zásadním způsobem 

týká i tohoto konkrétního druhu diskriminace, neboť významným způsobem ovlivňuje 

vedení sporů v této oblasti. V následující části mé práce se pokusím nastínit některé 

další významné judikáty z oblasti věkové diskriminace. 

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



 51 

Pl. ÚS 6/96 

 
 V březnu roku 1996 obdržel Ústavní soud ČR návrh krajského soudu v Brně na 

zrušení § 65 odst. 2 zákona č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o 

rodině). Napadené ustanovení zákona zní : „Osvojit lze nezletilého, a to jen je-li mu 

osvojení ku prospěchu.“ V daném případě vedl krajský soud odvolací řízení proti 

rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ve věci nezrušitelného osvojení zletilé. Krajský 

soud vyjádřil ve svém návrhu k Ústavnímu soudu názor,  že napadené rozhodnutí je 

v rozporu s Listinou základních práv a svobod, konkrétně s článkem 3 odst. 1 a 3, jakož 

i s článkem 1 v návaznosti na ustanovení Deklarace práv dítěte. Krajský soud vedené 

odvolací řízení přerušil a podal Ústavnímu soudu návrh na zrušení části předmětného 

ustanovení. Krajský soud v odůvodnění návrhu vyjadřuje názor, že zmiňované 

ustanovení je kogentní povahy, a proto nedovoluje osvojení zletilého dítěte. V tomto 

však krajský soud spatřuje rozpor s předpisem vyšší právní síly – s Listinou základních 

práv a svobod a v kontextu s Deklarací práv dítěte.  Navrhovatel shledává výlučné 

právo dítěte na osvojení za rozporné s ústavně zaručeným principem rovnosti pro 

všechny, neboť se již v tomto případě nejedná o zvláštní právní ochranu dítěte, jejíž 

rozsah je stanoven určitými mezemi. „Pokud se výjimečná ochrana dítěte v těchto 

mezích prostřednictvím předpisů nižší právní síly (zákonů) aplikuje do konkrétního 

právního života, pak nelze hovořit o tom, že by taková ochrana byla v rozporu s 

principem rovnosti práv všech občanů. Na druhé straně je však nutno dovodit, že tam, 

kde výlučná ochrana práv dítěte nevyplývá z principů vyjmenovaných v Deklaraci práv 

dítěte, je již v rozporu s principem rovných práv pro všechny občany. K tomuto 

navrhovatel dodává, že čl. 21 Deklarace, věnující se osvojení, má za účel chránit dítě 

proti zneužití institutu osvojení, avšak nestanoví výlučné právo pouze dítěte na osvojení. 

Současná úprava osvojení je koncipována jako výlučné právo nezletilého dítěte na 

osvojení. Toto právo však dle názoru navrhovatele (je-li koncipováno jako tzv. zvláštní 

právo) není zahrnuto v mezích zvláštní (výlučné) právní ochrany dítěte, která je dána 

Deklarací práv dítěte, a proto je v rozporu s principem rovnosti občanů v právech (čl. 1 

Listiny). Navrhovatel tímto, jak zdůrazňuje, neodpírá právo dítěte na osvojení, pouze 

zastává stanovisko, že je protiústavní, je-li toto právo koncipováno jako výlučné právo 



 52 

nezletilého dítěte.“63 Navrhovatel dále poukazuje na fakt, že podle stávající právní 

úpravy institut osvojení nahrazuje rodinné vztahy tam, kde jsou tyto vztahy z různých 

důvodů zpřetrhány a jeho hlavním cílem je zajištění řádné výchovy, odpovídající výživy 

a zdravý vývoj osvojence. Přitom však zmiňované ustanovení nezohledňuje fakt, že 

mohou existovat i jiné důvody osvojení, jako například majetkoprávní, bytové a 

společenské vztahy. Dále navrhovatel argumentuje existencí institutu osvojení zletilého 

i v některých okolních státech. Lze tedy říci, že navrhovatel poukazuje na diskriminaci 

z hlediska věku, neboť dosažením zletilosti dochází ke ztrátě možnosti být osvojen. Na 

závěr navrhuje Krajský soud zrušení napadeného rozhodnutí jako celku nebo zmírnění 

kogentnosti napadeného ustanovení vypuštěním spojky „a to“. 

Ústavní soud zaslal návrh Krajského soudu v Brně Poslanecké sněmovně 

Parlamentu České republiky, která se vyjádřila prostřednictvím svého předsedy, a to 

tak, že napadené ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, 

nechává však na posouzení Ústavního soudu, zda napadené ustanovení shledá 

protiústavním.  

Ústavní soud návrh Krajského soudu v Brně zamítl. Ústavní soud ve svém 

odůvodnění poukazuje především na skutečnost, že z hlediska zachování principu 

rovnosti je třeba posuzovat především postavení budoucích osvojitelů. Jelikož 

nezbytným a prvotním předpokladem vzniku osvojení je vůle budoucího osvojitele 

osvojit si nezletilé dítě, je potřeba právo na osvojení vztáhnout především 

k osvojitelům, a nikoli k osvojencům. Z tohoto pohledu však porušení principu rovnosti 

dovozovat nelze, neboť „postavení všech osvojitelů je z hlediska platné úpravy stejné, 

všichni mohou osvojit pouze dítě nezletilé.“64 Zbývá tedy posoudit zásadní otázku, a to, 

zda nedochází k diskriminaci z hlediska věku tím, že zákonodárce umožňuje osvojení 

pouze osoby nezletilé. Na tuto otázku odpovídá Ústavní soud takto: „Z hlediska platné 

právní úpravy institutu osvojení je postavení dětí a osob zletilých nepochybně nestejné. 

Podle Ústavního soudu však nejde o nerovnost, která by dosahovala intenzity 

nerovnosti protiústavní. Opodstatňuje ji totiž přirozená, objektivně existující a evidentní 

odlišnost mezi nezletilými dětmi a osobami dospělými, odlišnost daná naléhavostí 

potřeby zajistit náhradní rodinné vztahy právě u dětí nezletilých. Rozdíl, který tak 

                                                 
63 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
64 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
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zákonodárce mezi nezletilými dětmi a osobami dospělými v napadeném ustanovení činí, 

nelze proto považovat za neodůvodněný či stanovený libovolně, ani za diskriminující.“65  

 Podle mého názoru se lze ztotožnit s odlišným stanoviskem JUDr. 

Vladimíra Paula, který považuje zamítnutí návrhu Krajského soudu v Brně za nelogické 

a nesprávné. Podle jeho názoru „lze omezovat lidskou svobodu jen tehdy, je-li na tom 

zřetelný a dostatečně silný veřejný zájem a jsou-li dodrženy ostatní zákonné záruky. 

Takový veřejný zájem zde však není, nelze jej zjistit ani vykonstruovat.“ 66   Dále 

argumentuje faktem, že v tomto konkrétním projednávaném případě mělo dojít 

k osvojení z důvodů upevnění nové rodiny, která vznikla ze dvou rodin neúplných. „Zde 

je veřejný zájem již dostatečně patrný, je zcela opačného zaměření, tj. nesměřoval by k 

omezení lidské svobody, a podpora takových záměrů rodiny je dána již článkem II. 

základních zásad zákona o rodině, když prohlašuje, že rodina založená manželstvím je 

základním článkem společnosti, která chrání všestranně rodinné vztahy.“ 67 

Ve druhém odlišném stanovisku rozvíjí prof. JUDr. Vladimír Klokočka podle 

mého názoru zcela zásadní myšlenku vyjádřenou již v návrhu Krajského soudu v Brně, 

a to, že institut osvojení nezohledňuje možnost existence důvodů pro osvojení zletilé 

osoby a dále fakt, že osvojení nezasahuje pouze do vztahů rodinných, nýbrž i do vztahů 

majetkoprávních, bytových a společenských. Nadto se jedná o radikální zásah státu do 

osobního a rodinného života jednotlivců, ke kterému je stát zmocněn pouze při 

sledování dostatečně silného veřejného zájmu. V tomto případě se však o takový zájem 

nejedná. Autor se přiklání k možnosti upravit institut osvojení zletilých osob volněji, 

jelikož z hlediska jejich rozumového vývoje jsou schopny rozpoznat své zájmy a právně 

jednat. Nadto je třeba zmínit fakt, že právní úprava České republiky se v tomto směru 

podstatně liší od většiny evropských států, které institut osvojení zletilých osob 

výslovně připouští.68  

Já osobně se ztotožňuji s odlišnými stanovisky obou soudců, nikoli s názorem 

Ústavního soudu. Argumentace zásahem nejen do rodinných, ale i majetkoprávních, 

bytových a společenských vztahů je podle mého názoru velice logická, navíc důvody 

vedoucí k osvojení zletilé osoby jsou snadno představitelné. Právní úprava zakazující 

                                                 
65 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
66 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
67 Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
68 Převzato volně dle nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 6/96 
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osvojení zletilých osob mi přijde naprosto neopodstatněná a zkostnatělá. Nadto 

vyjádření Ústavního soudu o rovnoprávném postavení osvojitelů nemá v tomto případě 

logické opodstatnění, neboť při možnosti osvojení jak nezletilých, tak zletilých osob by 

ke změně rovnoprávného postavení osvojitelů nedošlo – i nadále by měli stejná práva, a 

to osvojit osobu nezletilou nebo zletilou, kdy volba možnosti by byla na nich. I 

existence možnosti osvojení zletilých osob v jiných evropských státech je poněkud 

zarážející a svědčí o zkostnatělosti české právní úpravy. Na základě výše zmíněného si 

dovoluji tvrdit, že se v tomto případě podle mého názoru jedná o diskriminaci na 

základě věku, jelikož je bez logického právního důvodu a bez veřejného zájmu jinak 

zacházeno s osobami nezletilými a zletilými, a toto rozdílné zacházení není nikterak 

opodstatněné.  

 

 

II. ÚS 635/01 

 

 Stěžovatel byl propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie ČR, přičemž 

podle odůvodnění oznámení splňoval podmínky nároku na starobní důchod. Odvolání 

proti tomuto rozhodnutí bylo ředitelem Policie ČR zamítnuto a propuštění ze služebního 

poměru bylo potvrzeno. Uvedené rozhodnutí ředitele ČR stěžovatel napadl žalobou, 

kterou Městský soud v Praze zamítl. Ten v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že 

podle stávající právní úpravy může být policista ze služebního poměru propuštěn, 

splňuje-li podmínky nároku na starobní důchod. Z uvedeného vyplývá, že služební 

funkcionář může na základě volné úvahy rozhodnout o propuštění policisty ze 

služebního poměru. Stěžovatel namítal, že propuštění ze služebního poměru z důvodu 

splnění podmínky nároku na starobní důchod je v rozporu s § 1 zákona č. 1/1991 Sb., o 

zaměstnanosti. „Soud k tomu uvedl, že zák. č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, zapovídá 

odepřít občanovi právo na zaměstnání mimo jiné z důvodu věku, s výjimkou případů, 

kdy to stanoví zákon nebo je pro to věcný důvod spočívající v předpokladech, 

požadavcích a povaze zaměstnání, které by měl občan vykonávat a který je pro výkon 

tohoto zaměstnání nezbytný. O takový případ podle názoru soudu v projednávané věci 

jde. Služební poměr policisty je poměrem státně zaměstnaneckým, veřejnoprávním. To 

se projevuje ve zvláštní úpravě služebního poměru příslušníků Policie ČR zák. č. 
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186/1992 Sb. Služební poměr policisty se od běžného pracovního poměru odlišuje 

(např., pokud jde o podmínky přijetí do služebního poměru, vznik služebního poměru, 

ukládání kázeňských odměn a trestů, zvláštní nároky a důvody skončení služebního 

poměru). Tato úprava klade zvýšené nároky také na psychickou a fyzickou zdatnost 

příslušníků Policie ČR, kterou ovlivňuje i věk. Služebnímu funkcionáři je proto dána 

pravomoc, aby v rámci zákonem povolené volné úvahy posoudil, zda je policista, který 

splňuje podmínky nároku na starobní důvod, schopen plnohodnotného výkonu tohoto 

povolání.“69 Postup služebních funkcionářů v této věci je tedy v souladu s platnou 

právní úpravou a propuštění ze služebního poměru je po právu.  

 Stěžovatel podává stížnost k Ústavnímu soudu, ve které napadá jak závěry 

policejního ředitelství, tak závěry Městského soudu. Argumentuje skutečností, že 

policisté mohou bez příplatku za vedení setrvat ve funkci ještě po dobu dvou let po 

splnění podmínek nároku na starobní důchod.  Stěžovatel považuje napadená rozhodnutí 

za odporující Listině základních práv a svobod, zákonu o zaměstnanosti, Úmluvě MOP 

č. 111 o zákazu diskriminace v zaměstnání a povolání. Podle potvrzení služebního 

lékaře byl stěžovatel v době propuštění schopen plnohodnotného výkonu služby a i po 

pracovní stránce byl dobře hodnocen. Stěžovatel dále upozorňuje na fakt, že zákaz 

diskriminace je obsahem mezinárodních smluv, které mají v České republice přednost 

před zákonem.  

 Ústavní soud stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou. Ve svém odůvodnění 

především vypořádává argumenty stěžovatele týkající se nesprávného postupu státních 

orgánů v této věci. Dále vysvětluje pojem rovnosti takto: „rovnost občanů nelze chápat 

jako kategorii abstraktní, nýbrž jako rovnost relativní, jak ji mají na mysli všechny 

moderní ústavy.“ 70 Ústavní soud tímto posunul obsah principu rovnosti do oblasti 

ústavněprávní akceptovatelnosti hledisek odlišování subjektů a práv. První hledisko je 

spatřováno ve vyloučení libovůle, o kterou se v tomto případě beze sporu nejedná, 

jelikož ji nelze spatřovat v tomto konkrétním postupu správních orgánů. Hledisko druhé 

se zohledňuje především tehdy, je-li s porušením principu rovnosti spojeno i porušení 

jiného základního práva. Ani k tomu však v tomto případě nedošlo. Ústavní soud 

v závěru dospívá k názoru, že stěžovatel nepovažuje za diskriminační samo rozhodnutí 

o propuštění ze služebního poměru, nýbrž obsah ustanovení, podle něhož se v dané věci 
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postupovalo. Stěžovatel však nevyužil svého práva podat návrh na zrušení zákona nebo 

jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení.71 

 V tomto případě se s názorem Ústavního soudu převážně ztotožňuji, 

argumentace v odůvodnění je opodstatněná a logická. Podle mého názoru se v tomto 

případě nejedná o diskriminaci z hlediska věku, neboť bychom pak mohli považovat za 

diskriminační samo stanovení důchodového věku.  

 

 

II. ÚS 1609/08 

 

 Nález Ústavního soudu II. ÚS 1609/08 je považován za jeden 

z nejvýznamnějších nálezů ve věci diskriminace v zaměstnání, v tomto případě 

konkrétně diskriminace z hlediska věku. Nyní nastíním skutkový stav. Stěžovateli byla 

dána výpověď ze zaměstnání na Úřadu vlády ČR, a to z důvodu nadbytečnosti při 

provádění organizačních změn v souvislosti s příchodem Martina Jahna. Stěžovatel 

uvedl, že v souvislosti s restrukturalizací došlo k přijetí většího počtu nových 

zaměstnanců ve věku do 30 let a naopak byli propuštěni zaměstnanci ve věku nad 50 

let. Samotnému stěžovateli bylo v době propuštění 59 let. Ve výše uvedeném tedy 

stěžovatel spatřoval věkovou diskriminaci.  

 Obecné soudy při posuzování věkové diskriminace vycházeli ze statistik celého 

Úřadu vlády, tyto však žádnou diskriminaci neprokazovaly. Dovolací soud dovolání 

stěžovatele odmítl z důvodu nedostatku právního významu a zároveň tvrdil, že 

stěžovatel v době výpovědi nesplňoval kvalifikační předpoklady pro výkon daného 

zaměstnání, neunesl tedy důkazní břemeno.  

 Ústavní soud konstatoval, že obecné soudy pochybily ohledně aplikace § 133a 

odst. 1 občanského soudního řádu a dále označil existenci určitých výhrad vůči postupu 

obecných soudů v dané věci. Předně dává Ústavní soud za pravdu tvrzení stěžovatele 

ohledně posuzování statistik, které nelze z logiky věci posuzovat v rámci celého Úřadu 

vlády, ale pouze v rámci úseku podřízenému Martinu Jahnovi, s jehož osobou jsou 

personální změny spojovány. Statistiky Úřadu vlády jako celku v tomto případě nemají 

žádnou vypovídací hodnotu. Ústavní soud se ve svém vyjádření přiklání k názoru, že 
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personální změny na úseku pod vedením Martina Jahna byly prováděny za účelem 

generační obměny zaměstnanců. Dále se neztotožňuje se stanoviskem obecných soudů, 

že záleží především na vůli zaměstnavatele, které zaměstnance vybere při provádění 

organizačních změn jako nadbytečné. Ústavní soud na závěr konstatuje, že „postupem 

obecných soudů, jímž nebylo ve vztahu k tvrzením stěžovatele provedeno řádné 

dokazování k okolnostem, za nichž prováděl vedlejší účastník organizační změny 

vedoucí k propuštění z pracovního poměru, pročež učiněná skutková zjištění 

neumožňovala přijmout řádné právní závěry, bylo nepřípustně zasaženo právo 

stěžovatele na spravedlivý proces garantované čl. 36 odst. 1 Listiny, a tím obecné soudy 

neposkytly dostatečnou ochranu základnímu právu stěžovatele na rovné, 

nediskriminační zacházení ve smyslu čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny.“72 Ústavní soud z výše 

nastíněných důvodu zrušil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1, Městského soudu 

v Praze a Nejvyššího soudu České republiky.73 

 V tomto případě se s výrokem Ústavního soudu zcela ztotožňuji, naopak se mi 

jeví jako velice zarážející postup obecných soudů, kdy např. použití obecných statistik 

Úřadu vlády jako důkazního prostředku je podle mého názoru zcela nesmyslné a 

zavádějící.  

 

Pl. ÚS 12/94 

 

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny České republiky podala Ústavnímu 

soudu návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, týkajících se poživatelů starobního důchodu. Napadená ustanovení nejsou 

podle návrhu v souladu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou ČR, 

Mezinárodním paktem o občanských a politických právech a Mezinárodním paktem o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. Zástupce skupiny poslanců požádal o 

zpětvzetí návrhu s upozorněním na potřebu rozšíření návrhu na zrušení též ve vztahu 

k zákonu č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Ústavní soud však zpětvzetí návrhu 

nepřipustil a řízení nezastavil. Skupina poslanců v návrhu uvádí, že „pojistné na 

sociální zabezpečení zahrnuje jednak pojistné na důchodové zabezpečení, jednak 
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pojistné na nemocenské pojištění. Pojmovým znakem pojištění je podle návrhu 

skutečnost, že v případě, kdy nastane pojistná událost, mají být dávkou 

pojistného kryty nebo kompenzovány následky s touto událostí spojené. Poživatel 

starobního důchodu výdělečně činný však podle návrhu nárok na jakékoli pojistné 

plnění - pokud jde o oblast důchodového zabezpečení - nemá. Pobírá pouze starobní 

důchod, který mu byl již dříve přiznán a který se při další výdělečné činnosti dále 

nezvyšuje.“ 74  Co se týče dávek nemocenského pojištění, poukazuje návrh na tříměsíční 

čekací dobu poživatelů starobního důchodu pro vznik nároku na dávky a omezení 

pobírání dávek na dobu 84 dnů. Dále příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 

neopravňuje výdělečně činné poživatele starobního důchodu k pobírání podpory 

v nezaměstnanosti, ani k možnosti evidence úřadem práce jako uchazeče o zaměstnání. 

Popsaná úprava nemá povahu pojistného z důvodu neexistence ekvivalentního 

protiplnění, a má tedy povahu skryté daně. Skupina poslanců navrhla zrušení pojistného 

na sociální zabezpečení pro všechny kategorie poplatníků, včetně osob samostatně 

výdělečně činných. Navrhovatelé navrhují zrušení pojistného na sociální zabezpečení 

pro všechny kategorie poplatníků z toho důvodu, že zrušení placení pojistného pouze u 

poživatelů starobního důchodu by vedlo k nerovnosti mezi touto kategorií zaměstnanců 

a ostatními výdělečně činnými osobami v závislém poměru. Zároveň by došlo 

k nerovnosti mezi zaměstnavateli zaměstnávajícími osoby s nárokem na starobní 

důchod, neboť by u nich došlo ke snížení nákladů, které jsou povinni odvádět na 

sociální zabezpečení a zaměstnavateli zaměstnávajícími zaměstnance, kteří ještě 

starobní důchod nepobírají.  

 Ústavní soud ve svém rozhodování vycházel ze stanoviska, že „ve všech 

existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v různém poměru zastoupeny zásady 

solidarity a ekvivalence. Každý systém sociálního zabezpečení nese s sebou zvýhodnění 

nebo znevýhodnění určitých sociálních skupin, podle toho, je-li preferováno spíše 

hledisko solidarity nebo upřednostňována zásada ekvivalence. Tato úprava je 

vyhrazena zákonodárci, který nemůže postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí 

musí přihlížet ke sledovaným veřejným hodnotám.“75 V oblasti zákonodárství 

zasahujícího především do ekonomických vztahů má zákonodárce mnohem širší 

prostor, než v oblasti zákonodárství, jímž se zasahuje do základních lidských práv a 
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svobod. V tomto případě se dle názoru Ústavního soudu jedná o zákonodárství 

zasahující do ekonomické oblasti. Ústavní soud se dále neztotožňuje s tvrzením 

navrhovatelů, že pojistné na sociální zabezpečení nepřináší poživatelům starobního 

důchodu protiplnění a jedná se tedy o skrytou daň. Výdělečně činný poživatel 

starobního důchodu má nárok na pobírání invalidního důchodu, pokud se stane 

invalidním v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, při souběhu 

invalidního a starobního důchodu pobírá důchod vyšší. Dále je oprávněn pobírat 

pozůstalostní vdovský nebo vdovecký důchod a podporu při ošetřování člena rodiny. Co 

se týče dávek nemocenského pojištění, má výdělečně činný poživatel starobního 

důchodu nárok na jejich výplatu, a to od prvního dne pojištění, nikoli až po třech 

měsících, jak tvrdí návrh skupiny poslanců. Doba pobírání nemocenských dávek je sice 

omezena na dobu tří měsíců, podle názoru Ústavního soudu se však jedná o jistý druh 

preference, neboť poživatelé starobního důchodu současně pobírají dávky 

nemocenského i důchodového pojištění. Placení příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti umožňuje výdělečně činným poživatelům starobního důchodu být 

uchazečem o zaměstnání a na informace o zaměstnání, nikoli však vznik nároku na 

podporu v nezaměstnanosti, jelikož by byla pobírána souběžně s již vypláceným 

starobním důchodem. Ústavní soud nespatřuje rozpor s Listinou základních práv a 

svobod, Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, ani 

s Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a kulturních právech, jak je 

uvedeno v návrhu. Z výše uvedených důvodů dospěl Ústavní soud k názoru, že návrhu 

nelze vyhovět a návrh zamítl.  

 K tomuto nálezu byla publikována dvě odlišná stanoviska. První odlišné 

stanovisko vyjádřili ústavní soudci JUDr. Vladimír Paul, JUDr. Antonín Procházka a 

JUDr. Vlastimil Ševčík, kteří se přiklání k návrhu skupiny poslanců hned z několika 

důvodů. V prvé řadě soudci vysvětlují pojem pojištění v rámci českého právního 

pořádku. Poukazují na skutečnost, že pod tento termín nelze subsumovat povinnost 

občana k platbám, které mají charakter daně. Právní úprava sociálního zabezpečení je 

v rukou moci zákonodárné, ta však musí respektovat ustanovení Ústavy ČR a Listiny 

základních práv a svobod, zejména ustanovení čl. 30 a čl. 31 LZPS, a to že občané mají 

právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří, při nezpůsobilosti k práci, jakož i při 

ztrátě živitele. Základem pojišťovacího vztahu je vyrovnání rizik na obou stranách. 
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„Občan přenáší riziko svého budoucího finančního či věcného zajištění (důchodové či 

nemocenské zajištění) na nositele pojištění a jeho riziko končí, když se dožije 

stanoveného věkového limitu, protože riskoval, že nesplněním této podmínky pak platby 

připadnou nositeli pojištění, třeba bez jakéhokoliv užitku pro něho samotného. Naopak 

nositel pojištění tím okamžikem přejímá riziko, že jeho plnění bude vyšší, než s jakým 

počítal, ať již proto, že pojištěnec žil déle, nebo že náklady na jeho nemoci byly vyšší.“76 

Soudci spatřují nezákonnost v situaci, kdy osoba, které vznikl nárok na starobní důchod 

je nucena po jeho obdržení nadále platit pojistné na důchodové zabezpečení či 

nemocenské pojištění, pokud sama o takové pojištění nepožádá. Patří sem i placení 

příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jelikož se důchodci ani zde „nedostává 

plnění, které by vyžadoval, nebo které by znamenalo jeho zabezpečení, nýbrž jen 

nabídky služeb.“ 77 Pojmově se navíc důchodce ani nemůže stát nezaměstnaným. „Pokud 

tedy napadený právní předpis stanoví, že starobní důchodce je povinen platit i poté, co 

se stal poživatelem starobního důchodu, i nadále pojistné na důchodové zabezpečení, 

nelze chápat takovou povinnost za oprávněnou, poněvadž pod pojmem "pojistné" se 

skrývá povinnost provádět platby ze zcela jiného důvodu a ke zcela jiným účelům. Jde 

ve skutečnosti o zastřenou daň, protože jde o platbu, která je, nebo může být, používána 

k jiným účelům, než pro které byla stanovena. Tento charakter mají i příspěvky na státní 

politiku zaměstnanosti, protože ukládají starobnímu důchodci povinnost plateb k jinému 

účelu a cíli, a to takovému, jehož dosažení pro starobního důchodce již nemá v podstatě 

praktického ani právního významu a navíc k účelu a cíli, který, jak plyne z pojmenování, 

stanoví výhradně sám stát.“78 Diskriminace starobních důchodců zde nemusí být na 

první pohled patrná, jelikož zákon stanoví stejné pojistné na sociální zabezpečení jak 

pro důchodce v pracovním či obdobném poměru, tak pro důchodce samostatně 

výdělečně činné. Toto však může být zavádějící, neboť jsou si postaveni na roveň jak 

důchodci, tak osoby, které ještě starobní důchod nepobírají. Tak se „vytváří 

nerovnost občanů před zákonem, protože nerozlišuje, že jedna skupina občanů v 

uvedených vztazích poskytuje platby, aby bylo z ní sňato riziko zajištění životních 

podmínek (důchodu i ochrany zdraví), zejména po dosažení určité věkové hranice, 

zatímco druhá skupina, která již tohoto zajištění dosáhla a v tomto směru již riziko 
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nemá, je nucena poskytovat platby, aniž by to mělo vliv na její další životní podmínky. 

Někdy jako důvod uváděný princip solidarity však není právním institutem, z něhož by 

vyplývala konkrétní práva a povinnosti. Zásada solidarity je sice významným a 

aplikovaným principem, ale znamená jen přístup k řešení určitého ekonomického 

problému. V žádném případě však není zásadou absolutně platnou a vše ovlivňující a 

rozhodující…“79 Z výše uvedeného vyplývá, že důchodci jsou proti jiným skupinám 

pojištěnců diskriminováni, neboť musí platit pojistné na plnění, na které již mají nárok 

ze zákona nebo na plnění, které pro ně v praxi nemá význam. V oblasti nemocenského 

pojištění dochází k diskriminaci již uvnitř samotné skupiny důchodců (obligatornost a 

fakultativnost pojištění). Z výše uvedených důvodů vyjadřují soudci ve svém odlišném 

stanovisku názor, že návrhu skupiny poslanců mělo být vyhověno a napadená 

ustanovení zákona zrušena.  

 Ve druhém odlišném stanovisku se JUDr. Eva Zarembová a JUDr. Vladimír 

Čermák ztotožňují s názorem svých kolegů publikovaným v prvním odlišném 

stanovisku a shodně vyjadřují názor, že návrhu skupiny poslanců mělo být vyhověno.  

 Osobně se ztotožňuji spíše s názorem vyjádřeným v odlišných stanoviscích, 

neboť shledávám placení důchodového pojištění před i po vzniku nároku na starobní 

důchod za diskriminační.  

 

6.8 Zhodnocení judikatury Ústavního soudu 
 
 Své souhlasné či nesouhlasné stanovisko s konkrétním rozhodnutím Ústavního 

soudu jsem publikovala na závěr každého judikátu. Obecně lze tedy dovodit, že se 

s názorem Ústavního soudu neztotožňuji zcela vždy. Například v případě osvojení 

zletilé osoby (Pl. ÚS 6/96) si dovoluji říci, že s názorem Ústavního soudu zcela 

nesouhlasím. Jak ale z nastíněného judikátu vyplývá, ani Ústavní soud není ve svém 

rozhodování zcela jednotný, neboť k uvedenému judikátu byla publikována dvě odlišná 

stanoviska. Na druhou stranu však musím podotknout, že až na výjimky se s názorem 

Ústavního soudu mohu alespoň v podstatných bodech ztotožnit. Podle mého názoru 

však rozhodování Ústavního soudu vykazuje určité známky zdrženlivosti, kdy se soud 

zdráhá určit, zda je určité jednání diskriminační a omezuje se např. na určení, že 
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dokazování v daném případě bylo provedeno chybně atd. S tímto přístupem Ústavního 

soudu však nesouhlasím, podle mého názoru by měl soud dát jasně najevo, že 

diskriminace na základě věku ve společnosti skutečně existuje a jako taková nebude 

tolerována. Je třeba také poukázat na fakt, že rozhodování Ústavního soudu v rámci 

věkové diskriminace nepojímá pouze případy z pracovněprávní oblasti, nýbrž zasahuje i 

do oblastí práva sociálního zabezpečení a práva rodinného, jak je patrno ze 

zmiňovaného judikátu o osvojení zletilé osoby.  
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7. Navrhovaná opatření na poli boje proti diskriminaci 
 
 Přestože je česká antidiskriminační legislativa celkem komplexní, lze v ní 

spatřovat určité nedostatky. V prvé řadě považuji za nutné konkrétněji definovat, kdy se 

o zakázanou diskriminaci jedná a kdy nikoli. Česká antidiskriminační legislativa si 

nebere za cíl odstranit rozdílné vlastnosti jednotlivců, byť mnohdy poněkud nejasně 

stanoví podmínky, za nichž není možno rozlišovat.  

 Dále bych si platné právní úpravě dovolila vytknout institut pozitivní 

diskriminace, jelikož ambice zákonodárce k odstranění skutečně existujících rozdílů 

mezi lidmi pomocí právních předpisů považují za nereálné. V tomto případě navíc 

dochází pouze k přesunu znevýhodnění z jedné skupiny na skupinu druhou. Základním 

problémem pozitivní diskriminace je skutečnost, že při její aplikaci nedochází 

k odstraňování příčin, ale následků diskriminace. Jak je patrno ze stávající právní 

úpravy, sám zákonodárce nemá jasno jakým směrem se v boji proti diskriminaci vydat, 

neboť se nedokáže rozhodnout, zda eliminovat příčiny diskriminace nebo minimalizovat 

její důsledky.  

 Dalším a z mého pohledu zcela zásadním problémem je laxnost v přístupu 

veřejnosti k diskriminační problematice. Přestože je tako problematika velmi aktuální, 

veřejnost o ni podle mého názoru neprojevuje dostatečný zájem. Toto však vnímám 

jako jeden z největších problémů této právní oblasti, neboť právní normy ovlivňují 

myšlení lidí jen do určité míry a jejich schopnost zmírňovat předsudky je pouze 

omezená. Jsou to však právě předsudky a stereotypní představy lidí o určité sociální 

skupině či jednotlivci, které jsou hlavním předpokladem vzniku diskriminace. Z tohoto 

důvodu považuji za vhodné provádět osvětové akce již na základních a středních 

školách a dále publikace antidiskriminačních kampaní v médiích s cílem zvýšit zájem 

široké veřejnosti o tuto problematiku a dále zvýšit povědomí veřejnosti o této 

problematice. Základem je podle mého názoru uvědomění občana, kdy k diskriminaci 

dochází, případně kdy se o zakázanou diskriminaci nejedná a povědomí občana o 

možnosti obrany v případě, že se stane terčem diskriminace, ať již v pracovněprávních, 

tak i v rámci společenských vztahů.  

 Za negativní rovněž považuji přístup Ústavního soudu k antidiskriminační 

problematice. Antidiskriminační judikatura se mi jeví jako nevyvážená, nerozhodná, 

dalo by se říci až opatrná. Z nálezů Ústavního soudu týkající se diskriminace z důvodu 
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věku mám pocit, že se Ústavní soud snaží vyhnout konstatování, zda se o zakázanou 

diskriminaci jedná či nikoli a zabývá se jinými body návrhu s cílem určit, zda danému 

návrhu vyhovět, či ho odmítnout či zamítnout. Důvod tohoto počínání však pro mě není 

zřejmý. Dále nutno upozornit na fakt, že Soudní dvůr Evropské unie je v této 

problematice mnohem rozhodnější.  

 Na závěr nutno podotknout, že diskriminace na základě věku je velmi obtížně 

řešitelným problémem. Příčinou jsou opět stereotypní předsudky zaměstnavatelů vůči 

osobám vyššího věku, i když v dnešní době jsou diskriminovány i osoby kolem padesáti 

let. Toto jednání zaměstnavatelů považuji za nelogické a těžko pochopitelné, neboť 

právě osoby středního věku mají dostatek pracovních zkušeností a kvalifikace, nehledě 

na fakt, že většinou mají odrostlé děti a mohou se tak plně věnovat kariéře. Přesto dnes 

mnoho zaměstnavatelů preferuje čerstvé absolventy škol. Jak však danou situaci změnit 

mi není jasné a jistě bude zajímavé sledovat další vývoj v této oblasti.  
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Závěr 
 

Otázka diskriminace a rovnosti je v současné době velmi diskutovaným tématem 

na úrovni odborné veřenosti. Cílem této práce bylo objasnit základní pojmy a právní 

úpravu této oblasti jak na úrovni vnitrostátní, tak na úrovni mezinárodní a komunitární a 

dále blíže nastínit problematiku diskriminace z hlediska věku. Na závěr se pokusím ze 

svého pohledu zhodnotit situaci v oblasti diskriminace v českém a komunitárním 

právním systému.  

Jedním z nejvýznamnějších kroků v rámci boje proti diskriminaci se v České 

republice nepochybně stalo přijetí Antidiskriminačního zákona, kterým jsem se 

zabývala v obecné části mé práce. Přijetí tohoto zákona bylo nezbytné ke splnění 

požadavků vyplývající ze členství České republiky v Evropské unii. Navzdory tomu, že  

je tento zákon kritizován z řad široké veřejnosti, přesto podle mého názoru znamená 

velký krok kupředu v oblasti antidiskriminační legislativy. Pozitivně lze rovněž hodnotit 

fakt, že zákonodárce dal přednost ucelené právní úpravě v Antidiskriminačním zákoně 

před fragmentární úpravou, při které by bylo potřeba novelizovat desítky zákonů. Méně 

pozitivně si dovolím hodnotit formu tohoto zákona, kdy zákonodárce téměř doslovně 

převzal příslušné antidiskriminační směrnice včetně právních pojmů, které mohou pro 

širší veřejnost působit dosti nesrozumitelně. Tuto nesrozumitelnost však lze překlenout 

výkladem judikatury Soudního dvora Evropské unie, případně judikatury českých 

soudů.  

Velmi pozitivně rovněž hodnotím institut přesunu důkazního břemene zakotvený 

jak na komunitární úrovni judikátem Soudního dvora Evropské unie s obecně vžitým 

názvem Danfoss (C-109/88), tak na úrovni vnitrostátní prostřednictvím nálezu 

Ústavního soudu o rozdělení důkazního břemene. Přijetí tohoto ustanovení staví strany 

sporu do rovnějšího postavení, kdy diskriminované osobě nestačí tvrdit, že 

k diskriminaci došlo. Toto ustanovení má podle mého názoru velmi pozitivní dopad na 

soudní rozhodování v této oblasti. Pozitivně též hodnotím fakt, že veškerá tíha 

dokazování nadále neleží na diskriminované osobě, což beze sporu posouvá 

antidiskriminační judikaturu o velký krok kupředu. Jak již bylo nastíněno právě ve věci 

Danfoss, diskriminovaná osoba není vždy schopna předložit důkazy o chování osoby 
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diskriminující (např. z důvodu netransparentnosti systému odměn zaměstnavatele), a 

proto lze považovat za zcela správné přesunutí důkazního břemene na stranu žalovanou.  

Jako velmi pozitivní dále hodnotím fakt, že v rámci české antidiskriminační 

legislativy nedochází k ochraně před diskriminací pouze v rámci příslušnosti k určité 

menšině, nýbrž je zde zakotvena právní úprava ochrany práv jednotlivce v rámci 

jednotlivých antidiskriminačních kritérií. Výčet zakázaných diskriminačních kritérií 

rovněž považuji za dostatečný. 

 Jak již vyplývá z mé práce, role Ústavního soudu v rámci problematiky věkové 

diskriminace byla před přijetím Antidiskriminačního zákona spíše zdrženlivá, jistě bude 

velmi zajímavé v budoucnu sledovat její vývoj. Přesto hodnotím jako pozitivní 

skutečnost, že antidiskriminační judikatura Ústavního soudu zasahuje kromě vztahů 

pracovněprávních i do jiných právních oblastí jako je právo rodinné nebo právo 

sociálního zabezpečení.  

Až na určité připomínky publikované v předchozí kapitole mohu říci, že česká 

antidiskriminační legislativa poskytuje dostatečnou ochranu práv jak jednotlivci, tak 

určitým sociálním skupinám, považuji ji tedy za ucelenou a komplexní.  

Zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení hrají v oblasti práva Evropské 

unie velkou roli. Již od počátku vývoje komunitární antidiskriminační legislativy a 

judikatury se tato zaměřovala na rovnoprávné postavení mužů a žen. Přes toto zaměření 

však komunitární právo poskytuje ochranu všem diskriminačním kritériím, a to nejen 

zákazem diskriminace v předpisech primárního práva. Ochraně před diskriminací je 

v rámci Evropské unie přikládán velký význam, není proto překvapující, že se v rámci 

komunitární právní úpravy setkáváme s celou řadou antidiskriminačních směrnic. 

Neméně významnou je také bohatá judikatura Soudního dvora Evropské unie, která se 

rovněž zaměřuje na diskriminaci z hlediska pohlaví. V celkovém součtu je komunitární 

právní úprava diskriminace velmi obsáhlá a neustále se vyvíjející oblast práva.  

Navzdory pozitivnímu vývoji na úrovni mezinárodního, komunitárního i 

vnitrostátního práva k diskriminaci v pracovněprávních vztazích dochází neustále. 

Nelze však říci, že by právní úprava ochrany před diskriminací neměla smysl. Daný stav 

je způsoben neustále přetrvávajícími předsudky a stereotypními představy lidí o 

určitých jedincích či sociálních skupinách. Tyto představy jsou natolik vžity 

v představách lidí, že bude trvat velmi dlouho, než dojde alespoň k jejich částečné 
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změně. Jak již vyplývá z výše uvedeného, diskriminace ve skutečnosti není problémem 

právním, ale sociologickým. Z tohoto důvodu v praxi nestačí uzákonit zákaz 

diskriminace. Je třeba spolupráce odborníků z oblasti práva, psychologie, sociologie a 

médií s cílem zvýšit povědomí společnosti o dané problematice. Osvěta ve společnosti 

spolu s dostatečným právním rámcem zákazu diskriminace a rovného zacházení jsou 

možným východiskem pro řešení faktické situace na poli boje proti diskriminaci, a to 

nejen diskriminace v rámci pracovněprávních vztahů, nýbrž diskriminace jako 

celospolečenského problému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 
 

 
 
 



 68 

Seznam zkratek 
 
TrZ  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

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

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

SDEU Soudní dvůr Evropské unie 

ESLP Evropský soud pro lidská práva 

OSN  Organizace spojených národů 

MOP Mezinárodní organizace práce 

ES Evropské společenství 

EU Evropská unie 

SES Smlouva o založení Evropského společenství 

ÚS Ústavní soud České republiky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 69 

Použitá literatura 
 
Bělina, M. a kolektiv. Pracovní právo, 3. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2007 
 
Bobek, M., Boučková, P. Kühn, Z. (eds.). Rovnost a diskriminace. 1. Vydání. Praha: C. 
H. Beck, 2007 
 
Boučková, P., Havelková, B., Koldinská, K., Kühn, Z., Kühnová, E., Whelanová, M. 
Antidiskriminační zákon. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2010 
 
Butler, R.N. Why Survice? Being Old in America. New York : Harper and Row 
Publisher, 1975 
 
Fialová, E., Spoustová, I., Havelková, B. Diskriminace a právo: diskriminace na základě 
pohlaví a rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce z pohledu práva. Praha : Gender 
Studies, 2006 
 
Gola, P. Trh práce versus padesátníci. Právo a zaměstnání, 9/2005 
 
Havelková, B. Nepřímá diskriminace z důvodu pohlaví v judikatuře Evropského 
soudního dvora. Právní rozhledy, 6/2006 
 
Havelková, B. Rovnost v odměňování žen a mužů. Praha : Auditorium, 2007. 
 
Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.   
 
Kühn, Z. Přenos důkazního břemene v antidiskriminačních sporech z pohledu ústavního 
pořádku. Jurisprudence, 5/2006 
 
Pítrová, L., Pomahač, R. Průvodce judikaturou Evropského soudního dvora. 1. vyd. 
Praha : Linde, 2006 
 
Steinichová, L. a kol. Zákon o zaměstnanosti. Komentář. 1. Vyd. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, a.s., 2010 
 
Tichý, L. a kol. Dokumenty ke studiu Evropského práva. 3. vyd. Praha : Linde, 2006 
 
Vidovićová, L. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2008 
 
Vidovićová, L. Věková diskriminace – ageismus: úvod do teorie a výskyt 
diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, 
Brno: VÚPSV, 2005 

 

 



 70 

Elektronické prameny 
 
http://www.ageismus.cz/ 
 
ASPI 
 
http://www.echr.coe.int 
 
Soudní praxe v oblasti diskriminace na trhu práce – analýza judikatury EU a českých 
soudů 
http://css.krumlov.cz/DOC/142_SOUDNI_PRAXE_V_OBLASTI_DISKRIMINACE_
NA_TRHU_PRACE_-_ANALYZA_JUDIKATURY_EU_A_CR_-_prac._verze.pdf 
 
http://curia.europa.eu/ 
 
ČSÚ, ženy a muži v datech 2011 ke stažení na 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/publ/1417-11-n_2011 
 
www.jinepravo.blogspot.com 
 
Šimíček, V. Tahle justice není pro starý 
http://jinepravo.blogspot.com/2011/02/tahle-justice-neni-pro-stary.html 
 
http://www.mpsv.cz/cs/ 
 
MPSV, postavení a diskriminace seniorů v ČR, Praha 2005 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3482/sbornik_diskriminace.pdf 
 
http://nalus.usoud.cz/Search/Search.aspx 
 
http://www.nsoud.cz/ 
 
http://portal.justice.cz/ 
 
Štěpánková, M. Co je to diskriminace a jak se jí bránit? Poradna pro občanství, 
občanská a lidská práva. 
http://www.rovneprilezitosti.cz/admin/upload/0a348316d1/1b9212760a.pdf 
 

Právní předpisy 
 
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR 
 
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 
 
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 



 71 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů 
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
 
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
 
Všeobecná deklarace lidských práv 
 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
 
Mezinárodní pakt o hospodářských sociálních a kulturních právech 
 
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 
 
Evropská sociální charta 
 
Úmluva o diskriminaci v zaměstnání a povolání 
 
Směrnice 2000/78/ES 
 
Směrnice 75/117/EHS 
 
Směrnice 76/207/EHS 
 
Směrnice 97/80/ES 
 
Směrnice 2006/54/ES 
 
Směrnice 94/33/ES 
 

Judikatura 
 
Nejvyšší soud ČR: 
 
21 Cdo 1743/2009 
 
Ústavní soud ČR: 
 
Pl. ÚS 15/02 
 
Pl. ÚS 18/01 
 
Pl. ÚS 37/04 
 
Pl. ÚS 6/96 



 72 

II. ÚS 635/01 
 
II. ÚS 1609/08 
 
Pl. ÚS 12/94 
 
Vrchní soud v Praze: 
 
1 Co 321/2003-196 
 
Soudní dvůr Evropské unie:  
 
C - 43/75 : Gabrielle Defrenne proti Société anonyme belge de navigation aérienne 
Sabena 
 
C - 170/84 : Bilka - Kaufhaus GmbH proti Karin Weber von Hartz 
 
C - 33/89 : Maria Kowalska versus Freie und Hansestadt Hamburg 
 
C - 79/99 : Julia Schnorbus proti Land Hessen 
 
C - 152/84 : M. H. Marshall proti Southampton and South-West Hampshire Area Health 
Authority 
 
C - 273/97 : Angela Maria Sirdar proti The Army Board a Secretary of State for 
Defence 
 
C - 285/98 : Tanja Kreil proti Bundesrepublik Deutschland  
 
C - 222/84 : Marguerite Johnston proti Chief Constable of the Royal Ulster 
Constabulary 
 
C - 450/93 : Eckhard Kalanke proti Freie Hansestadt Bremen 
 
C - 409/95 : Hellmut Marschall proti Land Nordrhein-Westfalen 
 
C - 109/88 : Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark proti Dansk 
Arbejdsgiverforening, jednající za Danfoss 
 
C - 14/83 : Sabine von Colson a Elisabeth Kamann proti Land Nordrhein-Westfalen 
 
C - 320/01 : Wiebke Busch proti Klinikum Neustadt GmbH & Co. Betriebs-KG 
 
C - 476/99 : H. Lommers proti Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 
 
C - 13/94 : P. proti S. a Cornwall County Council 
 
 



 73 

Evropský soud pro lidská práva: 
 
Lithgow a další v. the United Kingdom – 102 (8.7.86) 
 
Červeňáková a další v. the Czech Republic (friendly settlement), no. 40226/98 (Sect. 2) 
(fr) – (29.7.03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 74 

Resumé 
 

Discrimination against certain groups of employees 
 

  
 The purpose of my thesis is to analyze the problem of discrimination and to 

describe the legislation in this legal area. The reason for my research was my interest in 

a persistent problem of discrimination around the world and also in the Czech republic.  

The thesis is composed of seven chapters, each of them is dealing with different 

aspects of discrimination. Chapter One is introductory and briefly defines basic 

terminology used in the thesis such as term „discrimination“. The chapter is subdivided 

into four parts. Part One describes the origin and the meaning of the term 

„discrimination“. Part Two deals with prohibited reasons for discrimination and it is 

subdivided into five subparts. First deals with race and ethnicity, second with 

nationality, third with sex, fourth with sexual orientation and last one with age. Part 

Three is subdivided into two parts and explains forms and types of discrimination. Part 

Four describes the meaning of the term „equality“ and concentrates on various types of 

equality. It is subdivided into four subparts. Every subpart focuses on one type of 

equality.  

Chapter Two examines relevant Czech legislation of this legal area and it is 

sudivided into five parts. In the Czech republic, the prohibition of discrimination is 

contained in many legal standards. Part One focuses on constitutional law, part Two on 

Labour code, part Three on Anti-Discrimination act, part Four on Employment act and 

the last one illustrates  the approach to decision-making by czech courts. 

Chapter Three is subdivided into six parts and it concentrates on relevant 

international legislation of discrimination. Each part describes one important 

international act for protection against discrimination. The last part is subdivided into 

two subparts. Both subparts deal with the international documents approved by 

International Labour Organisation. 

Relevant european legislation is analyzed in chapter Four. It is subdivided into 

three parts. Part One describes antidiscrimination legislation in establishing treaties of 

European Union (primary legislation). Part Two focuses on secondary legislation. Part 
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Three addresses the issue of judicature of European Court of Justice. It is subdivided 

into seven subparts which describe particular decisions of European Court of Justice. 

Chapter Five illustrates  the approach to decision-making in this legal area by 

European Court of Human Rights.  

Chapter Six is the most extensive chapter of my thesis. It is so, because it  

concentrates on discrimination from the point of age. This chapter is subdivided into 

eight parts. Part one describes age as the prohibited reason for discrimination. Part Two 

defines basis terminology and explaines several terms such as „ageism“. Part Three 

deals with relevant international legislation of discrimination from the point of age and 

it also focuses on legal protection of children and youthful in labour relations. European 

legislation of this type of discrimination is described in part Four. Part Five examines 

relevant czech legislation of discrimination from the point of age. Legal protection of 

children and youthful in labour law in the Czech republic is explained in part Six. The 

approach to decision-making by czech constitutional court is illustrated in part Seven 

where particular relevant decisions of this court are described. My own opinion on 

decision-making of czech constitutional court is expressed in part Eight.  

Conclusions are drawn in Chapter seven, where I recommend changes to be 

made to solve the worldwide problem of still persisting discrimination. Discrimination 

is sociological and psychological, not the legal problem. Prejudice and stereotypical 

ideas of people are the main cause of discrimination. In my opinion the decision-making 

of czech constitutional court should be more decisive. In spite of this I claim that czech 

legislation of discrimination is sufficient. 
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