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Úvod

ÚVOD

Rovnost a záruka zákazu diskriminace jsou lidskými právy, jimž
společnost vyspělých států v poslední době věnuje velké množství pozornosti.
Z lidskoprávních listin a mezinárodních úmluv pronikají do předpisů nižší právní
síly. Pokračuje vytváření státních orgánů, které se zabývají ochranou před jejich
porušováním. Soudy se stále častěji setkávají s případy, které se dotýkají
antidiskriminačního jednání, a tyto případy nabývají různých forem. Mnozí si
pokládají otázku, co dnes rovnost a právo na nediskriminační jednání přesně
znamenají, kde mají hranice, a jak moc pevné tyto hranice jsou.
Oblasti lidských práv jsem se věnovala zhruba od poloviny studia. Nejprve
v kontextu práva mezinárodního, k zájmu o lidskoprávní situaci v České
republice mě přivedla stáž na Výboru pro lidská práva na Úřadu vlády. Právě
rovnost a její realizace napříč právním řádem našeho státu zde byla často
řešeným tématem. Z tohoto důvodu mě zaujalo jedno z témat na katedře Teorie
práva, a prostřednictvím něj jsem chtěla využít získané poznatky, utřídit si je a
ideálně sebe a případné čtenáře obohatit o nové.
Při úvaze nad zadáním mě napadly čtyři základní otázky, zhruba
odpovídající čtyřem částem této diplomové práce. Co, jak, proč a jak to vypadá
v praxi. Práce se na základě rozhoru těchto otázek věnuje vymezení pojmů,
popisuje způsoby, jakými k rozšiřování zadaných principů docházelo a dochází,
nabízí důvody, proč tomu tak je (či proč by tomu tak býti nemělo) a v závěru
rozebírá několik ilustrativních příkladů. Vzhledem ke způsobu, jakým je téma
zadáno, je zřejmé, že práce by mohla být realizována desítkami způsobu,
odvíjejícími se od uchopení autorem. Zvolený přístup, který balancuje mezi
obecným výkladem a specifickými příklady, mi pro naplnění zadání přišel
nejvhodnější.
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Vedle toho jsem se rozsáhlost zadání též snažila naplnit prací s velkým
počtem zdrojů. Využívala jsem nejen relevantní literaturu, ale též lidskoprávní
publikace vydané mezinárodními i státními organizacemi (především Evropskou
unií) či dokumenty poskytované Veřejným ochráncem práv.
Cílem mé práce je nabídnout text dostatečně vypovídající o proměnách
principů rovnosti a zákazu diskriminace v současné době. Tedy důkladně
analyzovat rozebírané pojmy a popsat co nejvíce možností, jakými se vyvíjejí a co
tento vývoj přináší. Protože by mi však takováto forma přišla jako nedostatečně
vypovídající, součástí práce je též úvaha nad důvody, které toto formování
modifikují, a ukázka konkrétních změn.
Úvod k tématu, jako je to mé, by mi přišel neúplný bez snad již obligatorní
poznámky, že lidská práva hrají ve společnosti důležitou úlohu. Ano, to
nepochybně hrají. Ale toto konstatování nelze podle mého názoru uzavřít jen
jejich popisem a rozborem zdrojů, v nichž se nacházejí. Lidská práva jako právo
na rovnost a právo na zákaz diskriminace je nutné nejen popsat, ale též vnímat
v kontextu, právním i společenském, a umět si představit, co změny v jejich
vnímání skutečně znamenají.
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1. ČÁST – ROZBOR POJMŮ

První část představuje především souhrn právních pojmů a k nim
náležejících vysvětlení, s nimiž budu pracovat v částech následujících. Postupuji
od těch obecnějších, od principů a v jejich rámci principů právních, až k samotné
rovnosti a zákazu diskriminace. Jejich charakteristice věnuji větší míru
pozornosti, konkrétně se zabývám tím, co tvoří náplň těchto termínů, v jakých
pramenech práva se nacházejí, jaké otázky s nimi spojujeme. Vzhledem k šíři
tématu a mé snaze o jeho co možná nejkomplexnější uchopení (které je touto šíří
komplikováno) považuji za vhodné tuto tradiční, úvodně-pojmovou část zařadit
v takovémto rozsahu především proto, aby si čtenář odnesl pocit dostatečného
přehledu o problematice a snáze se orientoval v dalším textu. Ačkoli se
samotného tématu dotýkám až od části druhé, pozvolné ponoření se do tématu
považuji za ten nejvhodnější počátek. 1

1.1 Principy, právní principy
Principy ústavního práva tvoří klíčovou složku v rámci široké palety
právních principů jako takových (veřejnoprávních a soukromoprávních, principů
členěných dle jednotlivých právních odvětví, dle významu, který jim je v systému
pramenů práva přikládán, dle doby, po jakou jsou s právním řádem spjaté).
V generálním pojetí je princip2 zásadou, pravidlem, nadaným určitou mírou
obecnosti, z něhož pak vycházejí pravidla další a od něhož se další zásady odvíjejí.
1

Na tuto část lze nahlížet též jako na postupné rozkrývání jednotlivých termínů, obsažených v názvu
práce. Mezi tento výčet náleží i termín výklad. Pro účely práce jsem k němu přistupovala spíše ve
smyslu laickém než právnickém, tedy rozšiřování vnímání obsahu oněch dvou principů, změnu toho,
co si pod nimi společnost představovala dříve, co pod ně řadila dříve, a jak je vnímá dnes. Část tohoto
výkladu však samozřejmě reprezentuje interpretace příslušnými relevantními subjekty, jako jsou
soudy či právní teoretici, proto jsem do části první zařadila i vymezení tohoto pojmu.
2

Slovníková definice řadí na první místo význam základní myšlenky, předpokladu, obecné zákonitosti,
následuje výchozí zásada či pravidlo, poté morální, etická zásada.
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Princip stojí na počátku, vytváří výchozí bod pro s ním související jednání.
Zároveň poskytuje určité zjednodušení dané problematiky, neboť přijmeme-li jej,
máme se od čeho odrazit. Vedle tohoto vysvětlení pak můžeme na princip hledět
jako na hodnotu, čímž upozadíme jeho význam jakožto pravidla a vnímáme jej
spíše ve filosofickém smyslu, jako významnou a ochrany hodnou myšlenku.
S přidáním přízviska právní se situace komplikuje. Při jeho popisování se
pak obvykle dbá na zdůraznění praktického významu – princip nalezneme na
počátku legislativního procesu, on vede zákonodárcovu ruku při tvorbě právní
normy. Je tedy tím, co by měl zákonodárce v daném právním řádu, pro nějž je
onen právní princip závazný, respektovat. Princip též nesmí opomenout soudce,
který právní normu aplikuje. Jde o prostředek, s jehož pomocí může soudce
překlenout problém vyvolaný užitím právní normy, která sice na daný případ na
základě své hypotézy dopadá, ale řešení prostřednictvím její dispozice není
vhodné, správné. K nim se soudce uchýlí i v situaci, když žádná z právních norem
řešení nenabízí. Právní principy zastřešují právní řád, obecně charakterizují
právo daného státu. Na rozdíl od norem z nich vycházejících nemohou být
zrušeny pouhou vůlí zákonodárce.3
Definic právních principů, jak bývá u abstraktnějších právních pojmů
zvykem, lze nalézt mnoho. Jednu z nich jsem naznačila výše – vymezení dle
oblasti, v níž s právním principem pracujeme (principy práva veřejného a
soukromého a jednotlivých právních odvětví). Základní prvky se napříč těmito
definicemi nemění – právní principy jsou především obecné, nejde o konkrétní
pravidla, nýbrž o taková pravidla, z nichž ta konkrétní následně vycházej. Vedle
toho je pro ně stěžejní právě to, že jsou pravidly, že nám říkají, jaké chování je

3

Na základě této charakteristiky jsou pak dovoditelné základní funkce právních principů – jsou
východiskem pro právní normy, jedním z nástrojů pro jejich výklad a obecným pravidlem, které
vyplňuje mezery v právním řádu.

4

Rozbor pojmů

žádoucí.4

5

Jinak řečeno jsou základem určitého právního institutu, zákona,

právního odvětví nebo právního řádu.6
Míra obecnosti reprezentuje hlavní rozdíl mezi právním principem a
právní normou. Další odlišnost lze najít v konstrukci vyjádření pravidla v normě
či principu obsaženého – zatímco předpoklad i následek právní normy mají
uzavřenou podobu, u právního principu se to má s následkem obdobně, ovšem
předpoklad je otevřený.7 8

4

WINTR, Jan. Říše principů – Obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha:
Karolinum, 2006. Str. 97 až 99.
5

Hlubší zamyšlení nad právními principy by vyžadovalo o něco více prostoru, než poskytuje úvodní
kapitola diplomové práce. Přesto by zde dle mého názoru nemělo chybět podrobnější zmínění
různorodosti jednotlivých definic. Kompas pro snadnější orientaci může představovat například
sborník Právní principy z roku 1999, v němž jednotliví autoři rozebírají myšlenky, které považují pro
vysvětlení právních principů za stěžejní.
Z nich bych zde ráda zdůraznila úvahu týkající se rozdílu mezi principem a pravidlem chování, neboť ji
považuji za významnou pro následující stránky. Dle Weinbergera je nutné tyto dva pojmy nezaměňovat
z toho důvodu, že se odlišným způsobem vyrovnávají s rozporem. Nastane-li rozpor v případě pravidla,
vycházíme z toho, že pravidlo je jednoznačné, dané, proto neslučitelné s takovým, které má jiný obsah.
Střetnou-li se pravidla s jiným tvrzením, nastává spor, a spor v tomto případě představuje chybu v
právu. Střetnou-li se však dva principy, tento střet jako chybu nevnímáme, takováto situace nastává
navíc poměrně často. V případě střetu pravidel nelze jednoduše vybrat to, které nám v danou chvíli
vyhovuje více, ona chyba se řeší interpretačními metodami. V případě střetu dvou principů přikročíme
k poměření důvodů pro užití jednoho nebo druhého z nich. Tento přístup můžeme doplnit myšlenkami
Dworkinovými, týkajícími se právě oněch důvodů, tedy že tyto důvody mají zaprvé vždy určitou váhu
(ne všechny důvody, a tedy i ne všechny principy, jsou v jednotlivých situacích významově na stejné
úrovni) a zadruhé, při jejich aplikaci a poměřování nemají být vnímány separátně, ale se zřetelem
k dalším relevantním důvodům, respektive principům.
6

KÜHN, Zdeněk. Pojem a role právního principu. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy: kolokvium.
Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. Str. 93.
7

OSINA, Petr. Právní principy a interpretace práva. In GERLOCH, Aleš / MARŠÁLEK, Pavel. Problémy
interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. Str.
88.
8

Neboli – právní norma představuje základní jednotku právního řádu. Zahajuje ji hypotéza, která
popisuje stav, skutek, ta je následována dispozicí a sankcí, kdy dispozice se uplatní za podmínek
stanovených v hypotéze, sankce v případě nenaplnění dispozice. Předpoklad neboli antecedent je
úvodní část normy (hypotéza), následek neboli konsekvent je ono samotné normativní tvrzení
(dispozice, sankce). Antecedent i konsekvent lze jasně odlišit i u některých principů. Zatímco
konsekvent právní normy se uplatní vždy, nastane-li situace, kterou předpokládá antecedent, u
právního principu tomu tak být nemusí, což souvisí právě s odlišným řešením střetu dvou principů a
dvou pravidel, norem, tedy v případě právního principu může působit princip další, který ovlivní
antecedent toho prvního.
K tomu dále např. KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995. Str. 147 a násl.
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Jak charakterizovat vztah mezi právním principem a právní hodnotou?
Úvodní otázka zní, zda bychom pojem hodnota měli využívat pro lepší vysvětlení
pojmu princip a v důsledku toho je zaměňovat, nebo zda vycházet z teze, že
právní princip se právní hodnotě nerovná. Pokud mezi ně rovnítko nedáme,
pojmy můžeme postavit proti sobě, případně jeden subsumovat pod druhý.
Přistoupíme-li k podřazení, právní principy umístíme vzhledem k jejich
obecnosti na terminologický vrchol a na právní hodnoty pak budeme hledět jako
na kategorii právních principů. Přihlížet budeme především k významu pojmu
hodnota, tedy něco, čeho je hodno si vážit, a to spíše z toho lidského,
společenského pohledu než z hlediska právního. Ačkoli by se mohlo zdát, že
každý princip by měl být zároveň hodnotou, není tomu tak, neboť existují
principy řekněme odosobněné, nezabývající se dobrem a zlem, společenskou
situací v oblasti, kde se aplikují. Mezi nejobecnější právní principy patří dále
principy představující základní hodnoty práva. 9 Tyto je žádoucí odlišit právě od
tzv. axiomů, principů bez hodnotových hledisek. 10 Postavíme-li hodnoty a
principy proti sobě, budeme pracovat se stejným kritériem. Dle Boguszaka
hodnoty chápeme jako „konečné účely“ a jako abstraktní hlediska pro volbu účelů.
Pro hodnotu tedy vnímá jako stěžejní pojem účel, účelové uvažování. Boguszak
připomíná Alexyho pojetí hodnot a principů, kdy hodnoty určují, co je nejlepší (je
zde nějaké hodnocení situace), zatímco principy udávají, co má být (spíše ve
smyslu pokynu).11

9

Např. hodnoty spravedlnosti, svobody, právní jistoty.

WINTR (2006, str. 254)
10

Například princip Neznalost zákona neomlouvá nebo pravidla stanovující hierarchii právních norem,
tzv. kolizní kritéria.
WINTR (2006, str. 254)
11

BOGUSZAK, Jiří. Právní principy, hodnoty, finalita. In BOGUSZAK, Jiří. Právní principy: kolokvium.
Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. Str. 32 až 33.
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1.1.1 Ústavní principy
Přejděme k ústavním principům, pro něž platí znaky obecných principů
právních, vedle toho se však vyznačují specifiky plynoucími z přízviska ústavní.
Jako je ústava charakterizována jako základní zákon státu, stojící na špičce
pyramidy právních norem, můžeme ústavní principy popsat jako základní
principy pro právní normy a právní kulturu státu. Co všechno sem řadíme opět
záleží na přístupu toho kterého právního teoretika, kdy někteří přímo citují
ústavní články, někteří pracují v ještě obecnější rovině a principy z jednotlivých
článků vyvozují.
I v rámci ústavní oblasti můžeme mluvit o vztahu principů a pravidel.
Pravidly jsou konkrétní právní normy, například články vymezující legislativní
proces. Jedná se o jednoznačné pokyny, nepřipouštějící jiné, vedle nich existující
rozporné pravidlo. Úvodní ústavní články pak představují příklad principů.12
Ústavní principy lze nejlépe vystihnout vzhledem k jejich zdroji, k funkci,
kterou v právním řádu plní, a ke způsobům řešení jejich případného rozporu.
a)

Při poznávání ústavních principů České republiky čerpáme především

z Ústavy a z Listiny základních práv a svobod (v rámci nich pak hlavně
z preambulí13 a úvodních ustanovení). Vedle toho ale nelze opomenout
judikaturu Ústavního soudu, který ústavní principy jednak vykládá, jednak
dovozuje, neplynou-li z pramenů ústavního práva výslovně. Nechceme-li jít
přímo ke zdroji, nabízí se literatura teoreticko-právní a ústavně-právní. Zde je
však nutné brát v potaz možný rozdílný přístup jednotlivých doktrinálních
tvůrců.

12

K tomu dále např. PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. II. díl. 2. vydání. Praha: Linde
Praha, 2008. Str. 268 a násl.
13

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku
České republiky (Listina základních práv a svobod).
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.
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b)

Co se významu týče, dle Filipa slouží ústavní principy k tomu, abychom

měli z čeho poznávat systém hodnot (příklad zaměňování pojmů principu a
hodnoty). Podstatou ústavních principů je tedy položit základ všem právním
normám, které mají z ústavního práva vycházet a být s ním v jednotě. Vedle toho
napomáhají interpretaci a aplikaci (nejen) ústavních norem.14 S právními
normami mají společné to, že se jedná o normativní ustanovení, nikoli o pouhé
prohlášení toho, čeho by ideálně mělo být dosaženo. V neposlední řadě umožňují
prosazení toho, co je považováno za natolik významné, aby to nabylo podoby
ústavního principu.15 Krom neměnitelnosti některých z nich a jejich vzájemného
významového propojení Filip dále zdůrazňuje jejich obecnost, v důsledku čehož
je možné najít pramen i pro případ, který není právními normami jednoznačně
uchopen či předvídán.16 K tomuto souhrnu charakteristik lze doplnit, že ústavní
principy představují též jakousi vizitku právního řádu každého státu.17
Jednoznačně vypovídají o tom, čeho si daný stát cení, co považuje za hodno
nejvyšší ochrany.
Zůstaneme-li u náhledu na ústavní principy jako na vymezující znaky právního
řádu, můžeme je dále zkoumat podle toho, jakou charakteristiku onomu
právnímu řádu propůjčují. Česká republika je na základě jí vlastních ústavních

14

Stejně jako například v případě Občanského zákoníku se k otázce výkladu v souladu s určitými
zásadami Ústava přímo vyjadřuje. Zatímco však § 2 (1) zákona č. 89/2012 Sb. zakotvuje výklad
v souladu se zásadami, na nichž spočívá tento zákon (které jsou zde následně přímo vypsány, případně
je na ně odkázáno), Ústava ve článku 9 (3) stanoví povinnost výkladu vždy tak, aby nedošlo odstranění
nebo ohrožení základů demokratického státu.
15

FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR. 4. vydání.
Brno: Václav Klemm, 2011. Str. 131.
16

FILIP (2011, str. 132)

17

Příkladem takovéto vizitky je i jejich absence.
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principů především státem demokratickým18

19,

právním20, liberálním 21 a

sociálním22.23 Za demokratický, právní a potažmo i liberální ji označuje výslovně
sama Ústava ve článku prvním.24
c)

V rámci třetího bodu se vraťme k rozpornosti principů. Normy svým

adresátům stanoví žádoucí pravidla chování, čímž jim zároveň dávají pocit právní
jistoty, a proto by mezi nimi ke konfrontaci dojít nemělo. U principů se tomuto
nebezpečí nevyhneme. Ústavní principy se snaží podchytit vše pro stát
významné, často se však subjekty dostanou do situace, na niž lze aplikovat
ústavních principů více, a každý z nich chrání nějaký význam. Východiskem pro
řešení takové situace je v první řadě stanovisko, že ústavní principy se vzhledem

18

Pro to, aby Česká republika patřila mezi demokratické státy, by samozřejmě zakotvení ve článku
prvním, byť v kombinaci s článkem devátým odstavcem druhým Ústavy, stanovujícím, že změna
podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná, nestačilo. Faktický základ pro
demokratický stát je dán až principy článků pátého a šestého, které znamenají vládu lidu, nemožnost
koncentrace složek státní moci v rukách jednotlivce či jednotky, a rozhodování většinové, nikoli
autoritativní.
19

Náhled na hlavní demokratické rysy poskytuje i Evropský soud pro lidská práva v rámci svého
vnímání vztahu mezi dvěma základními charakteristikami – vládou většiny a ochranou menšin a
lidských práv. Neboť i pokud by bylo v souladu s principem rozhodující většiny odhlasováno něco
v rozporu s lidskými právy, demokracie by již nebyla obhajitelná. Vedle toho patří podle Soudu zákaz
diskriminace mezi čtyři základní demokratické prvky.
BUYSE, Antoine / GERARDS, Janekke / MORREE, Paulien. Kurz Human Rights for Open Societies.
Utrecht University. The ECtHR's approach to fundamental rights cases.
https://www.coursera.org/learn/humanrights/home/week/2 (cit. dne 21.11.16)
20

Princip státu právního vychází ze vztahu mezi státem, právem a jednotlivcem. Zatímco státní moc je
zákonem limitována tím způsobem, že ji lze uplatnit v případech, v mezích a způsoby, které stanoví
zákon, a zároveň je jejím účelem, aby sloužila občanům (s výslovným zdůrazněním všem občanům),
jednotlivec smí konat libovolně, pokud mu zákon konání nezakazuje, a naopak nesmí být přinucen ke
konání, které zákon neukládá.
21

Zatímco právní stát, zjednodušeně řečeno, vypovídá z pohledu jednotlivce o jeho poměru k právním
normám, a demokratický stát o jeho možnosti rozhodovat, liberální stát má vazbu na jednotlivcova
práva a jejich ochranu. Liberální stát respektuje pravidla plynoucí ze státu právního, ale zároveň
poskytuje jednotlivci svobodu a zajišťuje dosažitelný soubor základních práv.
22

Sociální stát se k charakteristikám moderních demokracií přiřadil až v posledních desetiletích.
Realizace principu sociálního státu se napříč jednotlivými státy liší, neboť je silně spjatá nejenom
s politickým uspořádáním, ale též s ekonomickým stavem, v tom nejširším smyslu ale podstatu tvoří
jistota, že stát poskytne jednotlivci záruky možností se o sebe postarat, a že v případě, není-li
jednotlivec z nějakého důvodu schopen obstát a zajistit se, dostane se mu od státu podpory.
23

WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. Str. 13 až 15.

24

Čl. 1 (1) Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k
právům a svobodám člověka a občana.
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ke své důležitosti musí aplikovat v co nejvyšší míře (nelze-li to, vzhledem
k nastalému konfliktu, v míře plné). Ovšem i když se budeme snažit je prosadit co
nejvíce, stále musí dojít k určitému omezení, kdy jeden princip částečně ustoupí
druhému. Další pravidlo tedy představuje prvek toho samého poměřování – užití,
potažmo omezení principů řešíme vždy vzhledem k tomu danému případu a jeho
specifickým okolnostem. Ono samotné omezení pak musí být vždy vyváženo
dosažením jiné hodnoty, jiného zájmu. Tedy střetnou-li se v daném případě dva
principy, jeden se neuplatní v plné míře proto, aby mohl úspěšně nastoupit ten
druhý.25

1.1.2 Výklad právních principů
Smyslem výkladu je dospět k lepšímu a přesnějšímu porozumění
vykládaného, neboť správná aplikace normy vychází ze dvou předpokladů – z její
existence26 a z jejího pochopení. Existují samozřejmě normy natolik jednoznačné,
že jejich užití žádné otázky nevzbuzuje. Vzhledem k nepřebernému množství
situací, které musí právní řád obsáhnout, však není možné, aby takto precizně
jednoznačnou podobu měly všechny.
Právní interpretaci kategorizujeme dle tří kritérií – kdo výklad poskytuje,
prostřednictvím jaké metody a jaký je následně poměr mezi normou a výsledkem
interpretačního procesu.27

25

SOBEK, Tomáš. Právní principy.

http://teorieprava.blogspot.cz/2009/10/pravni-principy.html (cit. dne 07.08.2016)
26

Nastane-li případ absence právní normy, tedy situace, kdy na nastalý skutkový stav žádná norma
přímo nedopadá (zákonodárce takovýto stav nepředpokládal či jej opomněl), přistupujeme (v případě,
je-li povolená) k analogii, jejímž účelem je právě takového nedostatky překlenout. Primárně se přikročí
k analogii zákona – užije se takové normy, která případu nejblíže odpovídá. Není-li takovéto normy,
druhou variantu představuje analogie práva – případ se posoudí dle obecnějšího pramene, tedy
například dle právního principu, který je relevantnímu odvětví daný.
27

BOGUSZAK, Jiří a kol. Teorie práva. 2. vydání. Praha: ASPI, 2004. Str. 143 a násl.
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a)

Pro klasifikaci výkladu dle subjektu je stěžejní především určení míry

právní závaznosti výsledku tohoto výkladu. Právní závaznost zde není možné
ztotožnit s relevancí, proto se od sebe zásadně odlišují výklad podaný ústavním
soudem, výklad doktrinální a výklad laický.
b)

Co se týče výkladových metod, tyto rozdělujeme na standardní a

nadstandardní. Metody patřící do skupiny první (výklad jazykový, logický a
systematický) vykazují vyšší vazbu na samotný interpretovaný text, tudíž by
měly představovat menší riziko odchýlení se od vykládané normy než metody
skupiny druhé (výklad teleologický, komparativní a historický). K tomu je vhodné
poznamenat, že interpretující málokdy zvolí jen jednu výkladovou metodu,
naopak obvykle přikročí k jejich kombinaci. Některé metody si nevystačí pouze
s vykládanou normou, ale ke svému úspěšnému použití potřebují normy další
(výklad systematický či komparativní). Vedle toho se lze setkat s právními
předpisy, které nám samy poskytují výkladové vodítko.28
c)

Poslední členění nám výklad rozděluje na doslovný, rozšiřující

(extensivní) a zužující (restriktivní). Jak plyne z označení, v případě doslovného
výkladu se výsledek drží interpretované právní normy. Zvolenými metodami
tedy došlo k pochopení textu způsobem maximálně odpovídajícím jeho
skutečnému obsahu, kdy takovýto závěr by měl převládat. K zúžení či rozšíření
záběru právní normy by mělo být přikročeno jen v odůvodněných případech.
Argumentem pro zúžení může například být existence jiných platných norem, na
které se text normativního aktu výslovně neodvolává, které však zužují smysl slov
textu interpretované normy.29 Extenzi a restrikci pak obecně opodstatňuje jen

28

§ 2 (2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v
jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov
právního předpisu proti jeho smyslu.
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
29

BOGUSZAK (2014, str. 157)
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nepochybný závěr o takovém smyslu a rozsahu právní normy, k němuž se dospělo
užitím všech vědeckých interpretačních metod.30
Vedle právě vysvětlených výkladových metod, jež se uplatňují nezávisle na
tom, který subjekt je používá, je nutné ještě zohlednit specifické metody
jednotlivých interpretujících. Jako příklad může sloužit Evropský soud pro lidská
práva při práci s Evropskou úmluvou a dodatkovými protokoly. Ten užívá tři
základní výkladové techniky – pracuje s dokumenty jako se živým nástrojem31,
snaží se o konsensus vycházející z respektu shody ohledně určitých principů a
výkladů mezi členskými státy Rady Evropy, a v neposlední řadě aplikuje efektivní
a praktický přístup32. Všechny tři principy jsou při postupech Soudu provázány. 33
Význam těchto metod spočívá mimo jiné v tom, že odráží, jaký interpretační styl
je danému subjektu vlastní.
Hlavní objekt interpretace bezpochyby tvoří právě právní normy. Výkladu
mohou podléhat též další prameny, z nichž čerpáme poznatky o právu, krom
právních principů to je judikatura soudů, právem chráněné hodnoty či doktrína.
Objekty interpretace tak můžeme členit na primární a sekundární.34 Právní
principy tedy interpretaci připouštějí, ale vzhledem k rozdílům panujícím mezi
nimi a právními normami nelze interpretační postupy ztotožňovat. U principů
přikročíme k odlišnému přístupu zaprvé vzhledem k jejich obecnosti, zadruhé

30

BOGUSZAK (2014, str. 156)

31

Ve smyslu snahy vyhnout se rigiditě, zohlednit fakt, že Úmluva je stará desítky let, ale společenské
poměry, v nichž se uplatňuje, ve stejné podobě nesetrvávají.
32

Spočívající především ve snaze dbát na to, aby členské státy Úmluvu skutečně respektovaly, nikoli
jen formálně uznávaly.
33

LEE KA YEE, Rosa. Expansive interpretation of the European Convention on Human Rights and the
creative jurisprudence of the Strasbourg’s Court.
http://www.artsfac.hku.hk/mercury/wp-content/uploads/Rosa_Lee1.pdf (cit. dne 10.11.16)
34

GERLOCH, Aleš. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. In
GERLOCH, Aleš / MARŠÁLEK, Pavel. Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a
právní praxi. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. Str. 16.
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proto, že ony samy by měly být pomůckou pro chápání a aplikaci norem z nich
vyvěrajících.

1.2 Ústavní princip rovnosti a zákazu diskriminace35
Čl. 1 Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.
Čl. 3 (1) 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.
Čl. 5 Každý je způsobilý mít práva. 36

Principy rovnosti a zákazu diskriminace najdeme v rámci ústavního
pořádku v Hlavě první a Hlavě druhé Listiny základních práv a svobod. Rovnost
je uvedena výslovně. Otázku zákazu diskriminace ústavodárce pojal jako zaručení
základních práv a svobod všem, bez ohledu na demonstrativní výčet tzv.
diskriminačních důvodů. Se všemi právy a svobodami je pak spjat článek pátý
(úvodní článek Hlavy druhé), zaručující způsobilost mít práva.37

35

Pro důkladnější přiblížení obecné teorie týkající se těchto principů doporučuji BOBEK, Michal /
BOUČKOVÁ, Petra / KÜHN, Zdeněk. Rovnost a diskriminace. Praha: C. H. Beck, 2007. Vedle této
publikace je dostupné velké množství publikací zaměřujících se na diskriminaci v jednotlivých
oblastech.
36

Listina základních práv a svobod.

37

Hlava první Listiny, Obecná ustanovení, představuje, jak napovídá její označení, základ pro katalog
práv v Hlavách následujících. Tento katalog není zahájen právem na život, ale prohlášením způsobilosti
ona práva vůbec mít, od čehož se vše ostatní (včetně například práva na život, které je uvedeno na
druhém místě) odvíjí. Vzhledem k přirozenoprávnímu charakteru Listiny se jedná o prohlášení,
ústavodárce základní práva nevytváří, ale jejich sepsáním a zakotvením na úrovni ústavního pořádku
uznává jejich existenci a význam.
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Na tyto články nelze nahlížet separátně. Všechny tři jsou sice základem pro
zde řešené principy, jejich smysl a účinnost ale posilují další prvky. V první řadě
jejich zařazení do normy nejvyšší právní síly, dále preambule jak Ústavy 38, tak
samotné Listiny39, a v neposlední řadě některé jiné články obou dokumentů40 41,
judikatura Ústavního soudu, teoretická literatura.
Principy rovnosti a zákazu diskriminace patří mezi zásady spjaté
s moderními demokraciemi, neboť bez nich není realizace základních
demokratických hodnot možná.42 Rovný přístup k právům a k možnostem
představuje výchozí bod pro politické soupeření, pro realizaci prvků státu
liberálního i sociálního, pro stát spravedlivý. Proto jsou tyto hodnoty
proklamované nejen na úrovni států, ale přikládá se jim též pozornost na poli
mezinárodním. Zdůraznění myšlenek rovného zacházení je obsaženo ve
Všeobecné deklaraci lidských práv 43
práv a základních svobod45

46,

44

a Evropské úmluvě o ochraně lidských

tedy ve dvou nejvýznamnějších mezinárodních

38

… v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných,
svobodných občanů…
39

…uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka…

40

Zařazení Listiny základních práv a svobod do ústavního pořádku článkem třetím či zakotvení, že
základní práva a svobody jsou pod ochranou státní moci článkem čtvrtým.
41

Vyjádření rovnosti (v tomto případě rovnosti v poměru ke státní moci) lze najít např. ve čl. 2 (3)
Listiny a ve s ním korespondujícím čl. 2 (4) Ústavy, které říkají, že prostor pro konání je dán všem stejně,
a jeho zákonná limitace je pro všechny stejná. Obdobným způsobem bychom mohli rovnost najít
napříč celou Listinou, neboť termín každý je pro ni stěžejní.
42

A naopak jen demokracie je schopná poskytnout jim dlouhodobou a účinnou ochranu.

43

Valné shromáždění OSN, 1948.

44

Opět jak v úrovním prohlášení, které vedle zdůraznění rovných práv lidstva specificky apeluje na
rovná práva mužů a žen, tak v jednotlivých článcích, výslovně hned v tom prvním. Se zákazem
diskriminace nakládá Deklarace obdobně, demonstrativním výčtem zamítaných diskriminačních
důvodů, téměř totožným s tím, jaký byl zanesen do Listiny.
45

Úmluva ve své preambuli s hodnotou rovnosti nepracuje, zdůrazňuje ale mimo jiné schopnost oněch
zakotvovaných práv a svobod docílit spravedlnosti, kterou vnímám s rovností neodmyslitelně spjatou.
Přiznání práv všem stanoví článek první, článek čtrnáctý pak nese označení Zákaz diskriminace a
obsahuje příkaz zajištění užívání práv a svobod přiznaných Úmluvou bez diskriminace založené na
jakémkoli důvodu (nezačíná se tedy rovnou výčtem, demonstrativnost důvodů zde vidíme výslovně
řečenou).
46

Rada Evropy, 1950.
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lidskoprávních úmluvách. Vedle nich pak bylo přijato a stále je přijímáno
(případně alespoň rozvíjeno skrz dodatkové protokoly) velké množství
dokumentů, zaměřujících se na určitou problematickou oblast, která je
k diskriminačnímu jednání náchylná. Úmluvy se týkají diskriminace z důvodu
odlišné rasy (Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace
z roku 1966, OSN), pohlaví (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
z roku 1979, OSN), věku (Úmluva o právech dítěte z roku 1989, OSN),
zdravotního stavu (Úmluva o právech osob se zdravotním postižením z roku
2006, OSN) a dalších.47

1.2.1 Ústavní princip rovnosti
Ústavní princip rovnosti ve smyslu lidského práva48 na rovnost
neznamená právo očekávat a nárokovat si rovnost absolutní. Přirozený stav
absolutní rovnosti by byl možný jen v případě, kdy by mezi lidmi neexistovaly
objektivně vnímatelné rozdíly. Nebylo by tedy možné najít odpověď na otázku,
proč vůbec s lidmi jednat odlišně. Nepřirozený, tedy nastolený stav absolutní
rovnosti je realizovatelný, ale dlouhodobě neudržitelný, a především nesmyslný.
Lidská a v jejím důsledku společenská variabilita je žádoucí. Ale pokud si lidé

47

Přehlednou (ačkoli vzhledem k datu vydání neúplnou) charakteristiku jednotlivých lidskoprávních
úmluv, které zahrnují i otázku diskriminace, lze najít například ve Zprávě o možnostech opatření k
odstranění diskriminace, schválené vládou dne 20. února 2002.
48

Je nutné mít na paměti, že pojem rovnost zaprvé přesahuje rovinu právní (neboť jej tvoří z většiny
aspekty filosofické a společenské), a zadruhé že vedle rovnosti jako lidského práva nebýt diskriminován
je rovnost subjektů jedním ze základních rozdílů mezi právem soukromým a veřejným. Rovnost jako
taková tedy není pojem významově ztotožnitelný se zákazem diskriminace, neboť má širší záběr.
HULMÁK, Milan. Má občanský zákoník zařadit mezi osobní práva také právo nebýt diskriminován,
anebo v dané souvislosti stačí ústavní princip rovnosti? In Sborník příspěvků z konference
k připravované rekodifikaci občanského zákoníku z 30.11. – 1.12. 2005. Olomouc: Univerzita
Palackého, 2006. Str. 54.
O rovnosti subjektů (tedy o rovnosti v odlišném slova smyslu než tom lidskoprávním) však hovoříme
v jiném kontextu. Principy rovnosti a zákazu diskriminace vyjádřené v prvních článcích Listiny si pak
obsahově odpovídají.
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fakticky rovni nejsou a požadavek na rovnost se přesto objevuje napříč
lidskoprávními dokumenty, o jaké rovnosti tedy mluvíme?
V rámci vnímání rovnosti se často setkáváme se spojením rovnost
výsledků versus rovnost příležitostí. Odpověď na otázku, který z těchto
postojů je žádoucí preferovat, se v daném prostředí formuje s ohledem na
převažující politický směr či kulturní kontext. S evropským prostředím tradičně
spojujeme spíše rovnost příležitostí, tedy snahu o takové zásahy, které budou
působit před tím, než dotčené subjekty začnou jednat a naplňování těchto
příležitostí realizovat.49 Ačkoli se v obou případech jedná o zásah do přirozeného
stavu, při nastolování rovnosti výsledku je onen vliv výrazně větší.
Barány ve svých teoretických úvahách mluví o střetu mezi rovnoprávností
ve své ideální podobě, čisté a ničím nenarušované, a faktickou nerovností, danou
lidskými predispozicemi. Tento střet vnímá jako příklad konfrontace mezi
právem a realitou – mezi právním co má být a reálným co skutečně je. Zakazování
diskriminace a ochraňování rovnosti pro něj pak představuje způsob, jak tuto
konfrontaci zmírňovat. Rovnost jako taková neexistuje, neboť vždy půjde nalézt
kritérium, podle nějž nám dva lidé nevyjdou jako stejně rovní. Proto je právně
upravena obecná rovnost lidská, jejímž jediným parametrem je příslušnost
k biologickému druhu. Právní zakotvení nerovnosti trvalo stovky let, nyní panuje
éra opačná. Ale i když stát ve svém právu rovnost zaručí, to, co se bude považovat
za její porušení, bude za situace příliš obecného, příliš volného zaručení stejně
otázkou společenského nastavení, nikoli práva. 50
Listina mluví o rovnosti v důstojnosti i v právech. Ačkoli ani přesné
vymezení rovnosti v důstojnosti není jednoduché (vždy se bude nabízet otázka,
kde má toto rovné jednání hranice, co je zásahem do lidské důstojnosti a co již

49

ČERMÁK, Michal. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské
důstojnosti. In Neviditelný problém. Sborník textů autorského kolektivu k problematice rovnosti a
diskriminace v ČR. Gender Studies, o. p. s., 2010. Str. 7.
50

BARÁNY, Eduard. Pojmy dobrého práva. Žilina: Eurokódex, 2007. Str. 130 a násl.
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nikoli), přeci jenom představuje snáze uchopitelnější problém než následná,
výrazně širší rovnost v právech. Důstojnost v lidskoprávním pojetí představuje
přirozenoprávní hodnotu, spjatou s každým jedním člověkem právě na základě
toho, že nejde o nikoho menšího než o člověka. Lidská důstojnost je součástí
samotného lidství člověka. 51 Dle Ústavního soudu ČR představuje toto zakotvení
rovnosti uznání hodnoty každého člověka jako takového, bez ohledu na jeho
schopnosti, znalosti a užitečnost či prospěšnost pro celek. 52 Výslovné zanesení
nároku na důstojné jednání, který je tedy člověku implicitní, vyplývá především
z historických úseků, během nichž byla tato hodnota pošlapávána či přehlížena.53
Mohlo by se zdát, že zakotvení rovnosti v důstojnosti by vzhledem k šíři tohoto
pojmu dostačovalo. Právě jeho nesnadno ohraničitelný obsah ale mohl být
důvodem, proč je důstojnost následována slovy „i v právech“ a proč je dále
zařazena jako lidská důstojnost vedle osobní cti, dobré pověsti a ochrany jména,
čímž je její obsah značně zúžen.54
Vedle vztahu důstojnosti a rovnosti často hovoříme o kombinaci rovnosti
a svobody, konkrétně o tom, zda jdou ruku v ruce, či se vzájemně vylučují. Obě
hodnoty plynou z přirozenoprávního základu. Jsou tedy dnes demokratickým
státům vlastní, nediskutuje se o nich, pouze se občas pozmění či rozporují jejich
hranice. Rozdíl mezi nimi lze spatřovat v tom, že rovnost představuje, jak bylo
řečeno, kategorii relativní, zatímco svobodu dnes vnímáme jako danou,
nereflektujeme u ní žádné objektivně nastavené rozdíly.55 Podle jednoho
přístupu se vzájemně podmiňují. Svoboda dává příležitost pro neomezený rozvoj,
rovnost tomuto rozvoji vytváří podmínky. Na druhé straně jakýkoli umělý,

51

WAGNEROVÁ, Eliška/ŠIMÍČEK, Vojtěch/LANGÁŠEK, Tomáš/POSPÍŠIL, Ivo a kol. Listina základních
práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. Str. 60.
52

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.03.08, sp. zn. Pl. ÚS 83/06.

53

WAGNEROVÁ a kol. (2012, str. 57 a násl.)

54

HORÁK, Filip. Lidská důstojnost: jádro lidských práv? In ANTOŠ, Marek / WINTR, Jan. Základní lidská
práva a svobody. Sborník. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2015. Str. 58 a násl.
55

Tento předpoklad však není platný napříč všemi světovými zeměmi, a rozhodně ne napříč
historickým vývojem.
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rovnost nastolující zásah můžeme chápat jako omezení svobody. Záleží (jako
ostatně vždy) na tom, jaký těmto pojmům nastavíme limit. Protože pokud
svobodu alespoň minimálními bariérami nesvážeme, může v praxi odpovídat
svévoli, a svévolné jednání dříve či později narazí na rovnostářské principy. Ale i
pokud by se jednalo o případ, kde ani jeden z principů nezasahuje do krajností,
mohou se střetnout v oblasti jim nejbližší – jako dvě lidská práva, která jsou
schopna se vzájemně omezovat.
Jak přistoupit k rovnosti v právech? Princip rovnosti v právech bývá
tradičně v teorii práva vymezen jako princip, který přikazuje, aby pozitivní
objektivní právo upravovalo subjektivní práva osob pro stejné případy stejně a pro
rozdílné případy rozdílně.56 Ústavní soud obecně interpretuje princip rovnosti 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. Z postulátu rovnosti sice nevyplývá požadavek obecné rovnosti
každého s každým, plyne z něj však požadavek, aby právo bezdůvodně
nezvýhodňovalo ani neznevýhodňovalo jedny před druhými.57
Co se tímto ústavním principem myslí a co již nikoli lze ukázat
prostřednictvím rozlišení rovnosti materiální a formální. Formální rovnost je
demokratickým vymezením vztahu mezi člověkem, ostatními lidmi a zákonem –
všichni lidé jsou si vzhledem k právní normě rovni, norma dopadá plošně,
neexistují neodůvodněná privilegia. Na základě faktických odlišností mezi lidmi
panujícími pak další projev formální rovnosti představují normy, aplikující se na
část společnosti (odlišitelnou věkem, zaměstnaneckým postem, oprávněním), je-

56

SVOBODA, Petr. Antidiskriminační právo jako postmoderní renesance právních privilegií. In ŠTURMA,
Pavel / ŽÁKOVSKÁ, Karolina a kol. Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv. Beroun: Eva
Roztoková, 2014. Str. 9.
57

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.04.09, sp. zn. II.ÚS 1609/08.
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li dodrženo, že v rámci této části norma opět reguluje všechny stejně. 58 Nestejnost
subjektů či nestejnost situací umožňuje zakotvit též nestejné zacházení. Shodnost
(podobnost) situací či subjektů naopak vyžaduje shodné (podobné) zacházení.59
Rovnost formální pak svým pojetí odpovídá rovnoprávnosti – rovnému postavení
před právními normami. Materiální rovnost je projevem lidského práva, které
faktické odlišnosti nejen reflektuje, ale aktivně s nimi pracuje. Jejím výsledkem
má být rovnost příležitostí – skrz přímé zásahy do života jednotlivců v určité míře
stírá rozdíly a umožňuje jim dosáhnout tam, kam by se subjekty na základě své
dané odlišnosti nedostali vůbec, či jen s obtížemi.
Vedle pojmu rovnosti v obecném smyslu existuje ještě tzv. rovnost
akcesorická. Pojem akcesorita označuje závislost, poměr vedlejšího objektu vůči
objektu hlavnímu, případně podmíněnost. Rozdíl mezi akcesorickou a
neakcesorickou rovností se pak dá vysvětlit tím způsobem, že rovnost
neakcesorická se realizuje sama o sobě, je nárokovatelná sama o sobě, ona
představuje tu obecnou hodnotu rovnosti. Naopak dodržování rovnosti
akcesorické spočívá v principu, že se jí diskriminovaný domáhá v souvislosti
s jiným právem, které mělo být porušeno (tedy nikoli že nebylo dodrženo jeho
právo na rovnost, ale nebylo s ním například jednáno srovnatelně s jinými
v otázce vlastnického práva). Akcesorická rovnost se vztahuje ke článku třetímu
Listiny, a to právě v tom smyslu, že jeho aplikace se lze dovolávat pouze ve spojení
s některým dalším zakotveným právem (právo na rovné jednání za situace
dotýkající se konkrétního práva, nároku).60 61 62

58

BARTOŇ, Michal a kol. Základní práva. Praha: Leges, 2016. Str. 174 a násl.

59

BARTOŇ (2016, str. 174)

60

WINTR (2015, str. 169)

61

K dalším úvahám ohledně akcesorického výkladu článku třetího Listiny doporučuji BOUDA, Petr. Lze
právo nebýt diskriminován vůbec požadovat za základní lidské právo? In GERLOCH, Aleš / ŠTURMA,
Petr a kol. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21. století v českém,
evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011.
62

Dle nálezu Ústavního soudu České republiky ze dne 19.02.03, sp. zn. Pl. ÚS 12/02, interpretuje
rovnost on sám v obou variantách, jako akcesorickou i neakcesorickou.
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1.2.2 Ústavní princip zákazu diskriminace
Ústavní princip zákazu diskriminace je s dodržováním rovnosti provázán,
neboť nejednáme-li s někým v obdobném postavení za obdobných okolností
stejně jako s jiným, dopouštíme se vůči upozaděnému diskriminace. Stejně jako
však rovnost není absolutní veličinou, ani každé jednání činící rozdíly mezi lidmi
nelze hned označit za diskriminační. Dle mého názoru zde můžeme najít určitou
odstupňovanost hodnot. Na první místě stojí rovnost v důstojnosti – i
s přihlédnutím k faktu, že mezi lidmi jsou rozdíly, ať už fyzického, sociálního či
inteligenčního charakteru, stále jsou lidmi, a pro diskriminační jednání zde není
místo. Každý má nárok na stejnou míru důstojného zacházení. Následuje rovnost
v právech ve smyslu přístupu k právům, tedy stav, o němž hovoří článek třetí
Listiny – základní práva a svobody. Tedy nikoli obecný pojem důstojnosti, ale
konkrétní katalog práv, která se zaručují všem, nikomu nelze upřít možnost se
jich domáhat, realizovat je. Listina však užívá termín základní práva a svobody,
nikoli práva veškerá, která tvoří třetí oblast. 63
Obecnou definici nabízí ve svém příspěvku Koldinská. Jakékoli – na
konkrétní formě jednání nebo opomenutí nezáleží činění rozdílu (rozlišování),
vyloučení, omezení nebo preference (tedy negativní i pozitivní chování), jehož
důsledkem nebo cílem (nemusí tedy k naplnění cíle dojít, stačí, že existuje) je
narušení, zrušení uznání, požívání nebo uplatnění rovnosti jakožto základního
lidského práva.64 K tomuto vymezení považuji za vhodné doplnit zdůraznění, že
diskriminace neznamená veškeré odlišné, méně výhodné zacházení s určitou
osobou v porovnání s osobami jinými.

63

S těmito situacemi se v právním řádu České republiky vyrovnává především Zákon č. 198/2009 Sb.,
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (Antidiskriminační zákon).
Krom vymezení přímé a nepřímé diskriminace definuje Přípustné formy rozdílného zacházení, tedy
jednání, kdy se se dvěma osobami (především v otázkách přístupu k zaměstnání) jedná odlišně na
základě předem stanovených důvodů, zákon používá např. pojmy jako věcný důvod či podstatný,
oprávněný a odůvodněný požadavek. Takovéto jednání pak nenaplňuje definici diskriminace.
64

KOLDINSKÁ, Kristina. Pojmy a koncepty související s rovností. In Neviditelný problém (2010, str. 14)
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Diskriminační jednání rozlišujeme přímé a nepřímé. Toto členění
zakotvuje a přesně vymezuje Antidiskriminační zákon, který přímou diskriminaci
vnímá jako takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve
srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či
světového názoru, kdy tento důvod může být skutečný i domnělý.65 66 Rozpoznání
této formy diskriminace usnadňují testy přímé diskriminace, užívané jak na
mezinárodní (Evropský soud pro lidská práva), tak na národní úrovni (náš
Ústavní soud).67

68

V praxi to znamená, že nacházejí-li se osoby v podobných

situacích, mají nárok na podobné zacházení.
Nepřímá diskriminace je charakterizována jako takové jednání nebo
opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je
65

Antidiskriminační zákon, § 2 (3), (4) a (5).

66

Výčet zakázaných neboli diskriminačních důvodů je v Antidiskriminačním zákoně v prvé řadě opět
demonstrativní, vedle toho lze poukázat na to, že se plně nepřekrývá s výčtem uvedeným v Listině
(článek třetí neobsahuje věk, naopak zařazuje barvu pleti), ale naopak zařazuje širší výčet kritérií, než
je obsažen v souboru směrnic Evropské unie, které zapracovává (a které se soustředí především na
důvody pohlaví, rasy a etnického původu).
Nebylo by snazší místo různorodých výčtů, které stejně nikdy nebudou schopné pokrýt veškeré
diskriminační důvody, užívat v předpisech a lidskoprávních úmluvách obecnou formulaci? Výčet
konkrétních důvodů může, v případě, že se diskriminace týká některého z nich, posílit pozici
diskriminovaného, neboť se domáhá ochrany před něčím, co daný dokument přímo zakazuje, nikoli
před něčím, co je nutné dovodit na základě toho, že výčet zakázaných důvodů je příkladný. Též může
usnadnit (případně ztížit, není-li důvod zahrnut) rozhodovací pozici soudce. Odpovědí je možná úvaha,
že sepíše-li se namísto obecného zákazu příkladný výčet, tak i přes nezařazení všech možností, které
mohou nastat, bude na základě těch uvedených snadné dovodit, který důvod je natolik zásadní, aby
sem též spadal. Vedle toho je faktem, že pokud byl v nějakém prameni práva určitý důvod opomenut
(například právě věk v Listině), může být doplněn pramenem jiným.
Pro srovnání diskriminačních důvodů jednotlivých lidskoprávních dokumentů viz ŠTĚPÁNKOVÁ,
Martina. Antidiskriminační zákon. In Neviditelný problém (2010, str. 23 v poznámce pod čarou)
67

U obou soudů se jedná v zásadě o čtyři pozorované položky – zda dochází k odlišnému zacházení
mezi jednotlivci, zda se tito jednotlivci nacházejí ve srovnatelné situaci, zda je pro ně výsledek negativní
a zda je toto jednání ospravedlnitelné, objektivně zdůvodnitelné.
Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve věci Van Raalte proti Nizozemí (rozhodnutí ze dne
21.02.97, č. 20060/92) – jednání je diskriminační pouze tehdy, jestliže pro něj neexistuje objektivní a
důvodné ospravedlnění, tj. pokud cíl takového jednání není legitimní či pokud prostředky k jeho
dosažení nejsou přiměřené.
68

BARTOŇ (2016, str. 191 a násl.)
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z některého z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 (důvody z definice přímé
diskriminace) osoba znevýhodněna oproti ostatním.69 70 Neboli pokud jsou osoby
zatíženy určitými rozdíly, mají nárok na takové zacházení, aby nebyly připraveny
o příležitosti, jaké plynou osobám bez těchto rozdílů – stejný přístup vůči osobám
lze považovat za diskriminační, nacházejí-li se v různém postavení.71
Antidiskriminační zákon v paragrafu druhém, rozdělujícím diskriminaci
na přímou a nepřímou, dále říká, že za diskriminaci se považuje i obtěžování,
sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k
diskriminaci.72 Tyto případy původně spadaly pod diskriminaci přímou, dnes se
vymezují zvlášť, což jednoznačně plyne i z dikce zákona, který krom tohoto výčtu
obsahuje i jednotlivé definice. K jejich vyčlenění došlo nejprve na úrovni

69

Antidiskriminační zákon, § 3 (1).

70

Antidiskriminační zákon vedle stanovení, co se považuje za přípustné formy odlišného jednání, hned
za definicí nepřímé diskriminace dodává, že o tento případ se nejedná, pokud ustanovení, kritérium
nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a
nezbytné. Podobná ustanovení, říkající, jaké jednání není považováno za diskriminační, nalezneme i
v mnohých dalších zákonech – blíže viz např. Důvodová zpráva k Antidiskriminačnímu zákonu, str. 14.
71

Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a další proti České republice
(rozhodnutí ze dne 13.11.07, č. 57325/00) – rozdílné zacházení může mít podobu nepřiměřeně
nepříznivého dopadu politiky nebo opatření, které jsou sice vyjádřeny neutrálně, na určitou skupinu
osob však mají diskriminační účinek.
72

Antidiskriminační zákon, § 2 (2).

22

Rozbor pojmů

Evropské unie, a to vzhledem k jejich specifické škodlivosti, ale též vzhledem
k tendencím tyto projevy bagatelizovat. 73 74 75
Vedle diskriminace přímé a nepřímé rozlišujeme ještě spojení pozitivní
diskriminace (pozitivní opatření, afirmativní akce), které však nepředstavuje
třetí kategorii, nýbrž se týká situace opačné (tedy nejde o formu diskriminace,
spíš o výjimku z jejího zákazu). Vysvětlení pojmu se podle mého vnímání odvíjí
mimo jiné od toho, zda takovéto jednání vnímáme jako správné či nikoli. Problém
může nastat již se samotným termínem diskriminace, který v povědomí
společnosti přetrvává jako něco špatného (diskriminovaný je ten, jemuž se něco
bezdůvodně odepírá). U pozitivní diskriminace se situace obrací – určité skupiny
(vyčleněné na základě diskriminačních důvodů) příležitosti dostávají, místo aby
o ně byly připravovány. Podstatou pozitivního opatření je formálně zvýhodnit
určitou skupinu osob, která je znevýhodněna fakticky, přičemž diskusní vždy bude,
do jaké míry jde ještě o rovnost příležitostí a do jaké míry již o rovnost výsledků. 76
Právě tento spor nás vrací na začátek odstavce, k otázce, zda je takovéto jednání
spravedlivé. Rozhodně jej lze považovat za odůvodnitelné – určití lidé mají na
základě důvodů, které nejsou s to změnit, ztíženou nebo zúženou možnost

73

Co je – co není diskriminace? Portál Veřejného ochránce práv.

http://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/co-je-co-neni-diskriminace/ (cit.
dne 06.01.16)
74

Ačkoli Antidiskriminační zákon přibližuje, co se myslí naváděním jako pro výklad
neproblematičtějším pojmem, Příručka evropského antidiskriminačního práva uvádí vhodnost
rozšíření pojmu ze závazných pokynů na jakékoli případy upřednostňování nebo povzbuzování méně
příznivého zacházení, a vidí zde prostor pro judikaturní vymezení. Dále připomíná, že ačkoli
antidiskriminační směrnice nezavazují členské státy k použití trestního práva pro řešení aktů
diskriminace, rámcové rozhodnutí Evropské rady všechny členské státy EU zavazuje, aby zajistily
trestní sankce ve věci podněcování k násilí nebo nenávisti na základě rasy, barvy pleti, původu,
náboženského vyznání či víry, národnostního či etnického původu, jakož i šíření rasistických nebo
xenofobních materiálů a schvalování, popírání nebo hrubého zlehčování zločinů genocidy, válečných
zločinů a zločinů proti lidskosti namířených proti takovým skupinám.
Příručka evropského antidiskriminačního práva. Agentura Evropské unie pro základní práva, Rada
Evropy, 2010. Str. 33.
75

Blíže k pojmům např. FIALOVÁ, Eva. Diskriminace – co to je a co to není. In Neviditelný problém (2010,
str. 18 a násl.)
76

BARTOŇ (2016, str. 184)
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dosáhnout určitého povolání, postavení, statusu. Z jejich pohledu tím dochází
k realizaci, byť umělé, principu rovnosti, jejich znevýhodněná startovní pozice se
srovná s ostatními. Otázkou zůstává, zda se pozitivní diskriminace znevýhodněné
skupiny dříve či později nestane diskriminací ostatních. Aby se tomuto
negativnímu efektu předešlo, měly by být dodržování základní prvky
afirmativních akcí – krátkodobost, výjimečnost, vhodnost.77
Takzvané chráněné (diskriminační) důvody představují pojem pro
definici pravděpodobně nejsložitější, neboť právě u nich se setkáváme
s největším rozšiřováním jak jejich množství, tak obsahu jednotlivých kategorií.
Jako příklad lze uvést uznání diskriminace z důvodu vztahu s jinou osobou,
k čemuž mnohé soudy přistupují. Chráněný důvod může mít s diskriminací
souvislost přímou, ale též nepřímou.78 Existence chráněného důvodu představuje
indikátor možného diskriminačního jednání, ale, jak stanoví i Antidiskriminační
zákon, ne každé rozlišování z jednoho z těchto důvodů diskriminaci naplňuje.
Dále je u těchto důvodů důležité zaměřit se na formulaci ustanovení,
v nichž jsou vypočítávány – zda se jedná o výčet otevřený či uzavřený.
Demonstrativní výčty se v lidskoprávních úmluvách objevují více, a pro adresáta
normy jakožto případné oběti jsou samozřejmě příznivější. Dvě varianty úpravy
lze ilustrovat na největších lidskoprávních platformách této oblasti – na rozdílu
mezi právem Unie a Evropskou úmluvou. V zakládacích smlouvách Evropské unie
najdeme taxativní výčet důvodů, kterým jsou příslušné unijní orgány oprávněny
poskytovat ochranu, a tento přístup respektují i směrnice, zaměřující se vždy na
konkrétní diskriminační oblasti. Ačkoli je tato tendence dnes narušena jak
demonstrativním výčtem v Listině práv Evropské unie, tak judikaturou Soudního

77

Dle jednotného postoje Výborů OSN by se mělo především jednat o zásahy dočasné, které svým
působením nepřekračují účel, jehož se snaží dosáhnout.
78

V případu Coleman proti Attridge Law a Steve Law (rozhodnutí ze dne 17.07.08, sp. zn. C-303/06),
řešeném Soudním dvorem Evropské unie, byl jako diskriminační důvod vůči zaměstnankyni uznán její
vztah matky ke zdravotně postiženému synovi.
Příručka evropského antidiskriminačního práva (2010, str. 28)
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dvora (který minimálně jednotlivé důvody obsahově rozšiřuje), toto rozšiřování
je narušeno omezenou aplikací Listiny. 79 Na druhé straně Evropská úmluva
poskytuje výčet demonstrativní, podporovaný benevolentním přístupem
Evropského soudu pro lidská práva a antidiskriminačním protokolem.
Poslední související pojem zní zranitelná skupina.80 Lze ji vnímat jako
skupinu lidí, kteří naplňují některý z diskriminačních důvodů. Proto se za
objektivně stejných podmínek mohou ve srovnání s průměrným jedincem
automaticky, bez vlastního přičinění, nacházet v horším postavení. Jiná varianta
definice ji charakterizuje jako skupinu, která při zhoršení těchto daných
podmínek bude trpět citelněji než oni průměrní jedinci. Případně se jedná o úsek
společnosti, k jejichž diskriminaci dlouhodobě dochází.81 Ačkoli by se mohlo zdát,
že pojmy jsou zaměnitelné (a nezáleží tedy na tom, zda lidskoprávní úmluva
poskytuje ochranu zranitelné skupině či důvodu, který skupinu odlišuje), právní
dokumenty

(s

s diskriminačními

výjimkou

některých

důvody,

zatímco

unijních

směrnic)

v teoretických

pracují

spíše

antidiskriminačních

publikacích se setkáme spíše s akcentací jednotlivých skupin.

1.2.3 Omezení principů
Mají právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace nějaká omezení? Co
se týče mezí práv stanovených Listinou, jsou článkem prvním charakterizována
jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná, vlastnost
neomezitelnosti zde však chybí.

79

BOBEK a kol. (2007, str. 128 a násl.)

80

Častěji se setkáváme s anglickým termínem vulnerable group.

81

The human rights protection of vulnerable groups. Human rights centre.

http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/human-rights-concepts-ideas-andfora/the-human-rights-protection-of-vulnerable-groups/ (cit. dne 11.11.16)
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Obecně jsou uváděny tři případy omezení.82 Samotným textem Listiny, kdy
například v článku devátém první odstavec zakazuje podrobení nuceným pracím
nebo službám, ale článek druhý stanoví, na co se tento zákaz nevztahuje, v jakých
případech je právo na absenci povinnosti nucených služeb limitováno.83 Druhý
případ reprezentuje článek čtvrtý, odstavec druhý až čtvrtý, neboli výčet
podmínek, za nichž lze právům stanoveným Listinou vytvořit meze jiným
předpisem než Listinou (předpis však nesmí být nižší právní síly než zákon). 84 85
Poslední případ nastává v situaci, kdy se dvě základní práva dostanou do
konfliktu, neboť je v tom daném případě nemožné, aby se obě uplatnila v plné
míře. Takováto situace nemá předem stanovené řešení tím, že by se hierarchicky
zakotvilo, jaké právo má v případě střetu přednost, střet je nutné řešit v každém
jednom sporu na základě specifik tohoto sporu.
Ustanovení, že lidé jsou svobodni a rovní v důstojnosti i v právech,
představuje po preambuli první slova Listiny, je to výchozí bod pro veškerý její
následující obsah. Limitace svobody a rovnosti v důstojnosti je nemyslitelná. A
ani k omezení rovnosti v právech by docházet nemělo. Neboť zúžení práv je sice
na základě vypočtených případů možné (a může tedy nastat situace, kdy přístup
k právům jednoho bude například ztížen konfrontací s právem jiným, zatímco

82

WINTR (2015, str. 141 a násl.)

83

Do této kategorie pak lze zařadit ještě jedno specifické omezení, spočívající v různosti subjektů,
kterým Listina právo přiznává. Užívá především pojem každý (jak je zřejmé již ze zmíněného rozdílu
mezi vymezením zásady legální licence Listinou a Ústavou), některá práva však přiznává pouze
občanům, u některých práv je například nutné rozlišovat mezi osobou fyzickou a právnickou (k čemuž
nám napomáhá judikatura Ústavního soudu, například dovozením že právnická osoba nemá v povahy
věci právo na příznivé životní prostředí, právo na informace o něm již ano), případně pracuje se
zvláštními kategoriemi osob – ženami, dětmi, mladistvými.
84

I tato kategorie je Listinou dále rozvinuta, konkrétně článkem čtyřicátým čtvrtým, který pro určitá
(pro chod státu stěžejní) povolání stanoví zákonnou možnost omezení určitých zde vypočtených práv,
např. omezení práva na podnikání a jinou hospodářskou činnost pro soudce a prokurátory (státní
zástupce).
85

Konkrétně se jedná o tyto podmínky – omezení může stanovit pouze zákon, musí být přitom
dodrženy podmínky stanovené Listinou (např. možnost omezení svobody pohybu a pobytu dle článku
čtrnáctého Listiny, je-li to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udržení veřejného pořádku, ochranu
zdraví a další), zákonná omezení musí platit stejně pro všechny případy, které podmínky splňují, musí
být šetřeno podstaty a smyslu základních práv a svobod a omezení nesmějí být zneužívána k jiným
účelům, než pro které byla stanovena.
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druhý se této konfrontaci vyhne), ovšem to by se již nejednalo o srovnatelnou
situaci, z níž zakotvení práva na rovné zacházení vychází. Listina v podmínkách
pro omezení základních práv a svobod výslovně uvádí nutnost stejného uplatnění
pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky. Se zákazem
diskriminace je tomu obdobně. Meze stanovené článkem čtvrtým se dotýkají
výčtu základních práv, zahájeným článkem pátým. Stejně tak právo na rovný
přístup k těmto základním právům a svobodám.
Může určitou formu omezení představovat přístup k aplikaci těchto
principů? Nepochybně, neboť právě dopad ústavního zákazu diskriminace na
konkrétní případy představoval jeden z argumentů, podporujících přijetí
Antidiskriminačního zákona. Na působení základních práv zakotvených na
ústavní úrovni se totiž dá nahlížet ze dvou pohledů, z nichž jeden je teoretiky
značně upřednostňovaný – ten, že ochrana práv se aplikuje pouze ve vztazích
mezi jednotlivcem a státem, ve vztazích práva veřejného, a soukromoprávní
poměry tudíž zůstávají nechráněny. Z logiky koncepce základních práv se tato
skutečnost však jeví jako nesmyslná – jak je možné u tak stěžejní složky právního
řádu, jako jsou lidská práva, opomenout soukromoprávní sféru, střety mezi
jednotlivci navzájem? Proto se dnes mnohé soudy přiklánějí ke zlaté střední
cestě, tedy neužijí ani přístup přímé aplikovatelnosti, ani aplikaci nevyloučí, ale
přihlíží k nim zároveň s posuzováním soukromoprávního nároku, vzneseného
v žalobě.86
V České

republice

se

v teoreticko-právních

učebnicích

setkáme

s popsáním působení Listiny čistě vertikálně. Jednoznačný postoj zaujímá i
komentář k Antidiskriminačnímu zákonu, kde je řečeno, že základní práva podle
české ústavy se přímo aplikují zásadně jen mezi jednotlivci a státem či
právnickými osobami a státem. Pokud by došlo k situaci diskriminace
v soukromém vztahu (např. při odepření pronájmu bytu z důvodu barvy pleti),
diskriminovanému by k aktivní žalobní legitimaci samotný článek třetí Listiny

86

BOBEK a kol. (2007, str. 115 a násl.)
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nestačil, a svůj nárok by musel opřít o ustanovení relevantního zákona. Soudce
by následně měl povinnost přihlížet k základním právům při výkladu a užití
norem, jimiž by diskriminovaný argumentoval. Užil by tedy přístup nepřímé
horizontální aplikace.87 88
Například Hulmák s touto koncepcí jednoznačně nesouhlasí. Poukazuje na
článek 41 s argumentem, že dovolávat se Listiny přímo je možné kdykoli, není-li
dáno jinak. V ostatních případech lze tedy Listinou argumentovat přímo i ve
vztazích soukromoprávních. Poměr mezi horizontálním a vertikálním působením
pak popisuje tak, že ve vztazích mezi jednotlivcem a státem je působení ústavních
norem intenzivnější.89

1.2.4 Postavení principů rovnosti a zákazu diskriminace v rámci zbylých
práv
Vymezení pojmů zakončeme úvahou nad vztahem těchto dvou principů ke
zbylým právům a svobodám, a nad tím, zda se jedná spíše o principy, či spíše o
práva. Jak lze dovodit z umístění obou principů v rámci struktury Listiny a z jejich
charakteru a významu, oba (ačkoli princip rovnosti možná více, neboť princip
zákazu diskriminace lze vnímat jako jeho odnož či projev) představují základ pro
základní práva a svobody, vypočtená v Hlavě druhé až čtvrté Listiny. To je jeden

87

Neboť přímé může být pouze užití vertikální.

Komentář k Antidiskriminačnímu zákonu tuto koncepci zakončuje zdůrazněním rozdílů mezi přímou a
nepřímou aplikací základních práv v soukromoprávních vztazích. Konkrétně zde vymezuje dvě hlavní
odlišnosti. Zaprvé, jak ostatně plyne z označení, při nepřímém užití základní práva danou kauzu pouze
ovlivňují prostřednictvím působení na výklad relevantním právních norem. Zadruhé, pokud by se
konkrétní případ dostal před Ústavní soud, tento není oprávněn zasáhnout do rozhodování obecného
soudu vlastním poměřováním základních práv. Do rozhodnutí vstoupí jen v případě, pokud by obecný
soud s příslušným základním právem, k němuž měl přihlédnout, nepracoval vůbec, nebo by chybně
posoudil jeho význam.
88

BOUČKOVÁ, Pavla / HAVELKOVÁ, Barbara / KOLDINSKÁ, Kristina / KÜHNOVÁ, Eva / KÜHN, Zdeněk /
WHELANOVÁ, Markéta. Antidiskriminační zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. Str. 24
a násl.
89

HULMÁK (2006, str. 54 a násl.)
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z důvodů, proč mluvíme o principu rovnosti, ale nikoli o principu práva na život
nebo o principu ochrany obydlí. Princip rovnosti a princip zákazu diskriminace
jsou nadány onou nutnou mírou obecnosti a zároveň obsahují tu základní
hodnotu, z níž se odvíjejí další zákonitosti, v tomto případě další práva.
Jedná se o práva ve smyslu možnosti nárokovat si jejich uplatnění, ve
smyslu jejich přirozenoprávního základu, ve smyslu jejich zařazování do katalogů
lidských práv. Ve vztahu k právům ostatním pak zastávají pozici principů.
Základní lidská práva a svobody obsahově vycházejí především z principu
nedotknutelnosti osoby, jejího soukromí a lidské důstojnosti a z obecného principu
svobody.90 Tedy například nedotknutelnost osoby, právo na ochranu soukromí a
právo na zachování lidské důstojnosti představují konkrétní práva Hlavy druhé
Listiny. Vzhledem k jejich obecnosti a základu pro práva další je však vnímáme
též jako principy.
Jejich specifické postavení koneckonců dovodíme z formulace většiny
lidskoprávních dokumentů, státních i mezinárodních. Na rozdíl od mnohých
ostatních jde o práva průřezová, aplikovaná v návaznosti na záruky ostatní (kdy
tento požadavek Evropská úmluva výslovně stanovuje).

90

WINTR (2015, str. 146)
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2. ČÁST – ROVNOST A ZÁKAZ DISKRIMINACE

Zde se zaměřuji již výlučně na principy rovnosti a zákazu diskriminace, a
to samostatně i v kontextu dalších lidských práv. Věnuji se nejprve nástinu vztahu
mezi těmito dvěma principy, následně popisuji proces, prostřednictvím něhož se
dostaly na dnešní úroveň ochrany. Další složku této části tvoří pak přiblížení
způsobů, jakými k rozšiřování těchto pojmů dochází, a závěrečné shrnutí, které
je zároveň úvahou nad názvem této práce.
V této části se často objevují výňatky z mezinárodních lidskoprávních
dokumentů a dalších nadnárodních pramenů práva, aniž by práce byla členěna
podle tohoto kritéria. Je tomu tak z toho důvodu, že jednotlivé normy mají vždy
ilustrovat problematiku dané kapitoly. Vedle toho považuji za vhodné vždy
doplňovat, kde všude se principy rovnosti a zákazu diskriminace objevují, jaké
zde panují rozdíly, jak se s principy pracuje.
Mnohé myšlenky, především ty uvedené v kapitole druhé, samozřejmě
platí nejenom pro zde řešené principy, ale pro lidská práva obecně.

2.1 Provázanost
Oba principy nalezneme v Hlavě první Listiny, Obecných ustanoveních,
což odpovídá výše charakterizovanému pohledu na jejich obecnost a klíčový
význam pro práva v Hlavách následujících. Oba principy jsou též, ze stejného
důvodu, formulovány odlišně – Listina neříká, že každý má právo na rovné
zacházení či že právo na zákaz diskriminace se zaručuje.
Zamyslíme-li se nad zněním těchto dvou principů, můžeme dojít ke dvěma
názorům. První z nich vnímá principy odděleně. Zákonodárci stačí vymezit
princip rovnosti pouhým zakotvením rovnosti v důstojnosti a v právech,
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následně přikročí k charakteristice státu jakožto demokracie ve článku druhém a
článek třetí je již dalším, samostatným principem, či spíše kombinací principu a
práv. Jeho smyslem je dívat se na přístup k právům z pohledu jedince, nikoli
deklarovat další společenskou hodnotu. Jednotlivci nemůže být upřen nárok na
přístup k základním právům a svobodám bez ohledu na jeho případné odlišnosti
od ostatních jednotlivců. Výslovně se mu přiznává právo hlásit se k národnosti,
jejímž příslušníkem se cítí být, a vedle toho se mu zaručuje absence postihu za
snahu svá práva uplatňovat.
Druhý pohled nazírá na tyto dva články jako na obecné zakotvení a
následné přiblížení principu rovnosti. Zákonodárce považuje tento princip opět
za natolik stěžejní, že jej řadí hned do úvodního článku, společně s ním sem ale
potřebuje zanést též principy další. Článek druhý využívá pro zdůraznění ochrany
demokracie, a k principu rovnosti se vrací ve článku třetím, kde jej blíže rozvíjí –
rovnost v právech znamená zaručení přístupu k nim bez rozdílu, tedy rovná
distribuce. Tato rovnost se specificky projevuje v možnosti rozhodnout o své
národnosti a v zákazu způsobení újmy jako následek snahy na svá práva
dosáhnout.91 Vedle toho pak lze vnímat propojení článku třetího nejenom
s principem rovnosti v právech, ale též s rovností v důstojnosti, kdy princip
rovnosti v důstojnosti pak plní účel výkladového nástroje.92 Obdobně je
koncipována např. Všeobecná deklarace lidských práv, s tím rozdílem, že článek
zakotvující rovnost a článek upravující diskriminační důvody následují těsně po

91

Odstavec třetí článku třetího Listiny, Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování
jeho základních práv a svobod, též umožňuje dva náhledy, buď se jedná o projev, další rozvinutí článku
prvního a článku třetího odstavce prvního Listiny, nebo má sloužit jako samostatné ustanovení.
Zatímco například v Komentáři k Listině základních práv a svobod je preferován druhý náhled, mně
samotné článek třetí nepřipadá jako nekonzistentní soubor tří nezávislých ustanovení, naopak bych se
přikláněla k tomu, že se jedná o obdobné rozvinutí principu rovnosti ze článku prvního jako obsahuje
odstavec první. Tedy stejně jako se přístup k základním právům a svobodám zaručuje všem, tak
absence postihu za snahu o tento přístup se zaručuje všem (tedy jeho jediným smyslem není zaručit,
že za snahu uplatnit svá práva nebude následovat sankce).
K tomu dále WAGNEROVÁ a kol. (2012, str. 97)
92

Ve smyslu, že odlišné přistupování za určitých situací vyloučit nejde, ale vždy je nepřípustné činit
takové rozdíly, které by diskriminovaného stavěly do nedůstojného postavení.
WAGNEROVÁ a kol. (2012, str. 101)
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sobě. Naopak Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod o
rovnosti nehovoří přímo. Článek první přiznává práva každému, kdo podléhá
jurisdikci smluvních států. Článek čtrnáctý, zákaz diskriminace, rozvíjí ono
každému.

2.2 Proces zajištění
Téma rovnosti provází společnost napříč stoletími již od antiky.93
Mluvíme-li o historickém a filosofickém vývoji lidských práv, dotýkáme se
především svobody, a dále kolem tzv. práv první generace94 (právo na život,
osobnostní práva, právo vlastnit, svoboda se projevovat). Nelze ale odhlédnout
od toho, komu tato práva náležela, tedy jak se s postupem času měnila pozice
jednotlivých společenských skupin ve vztahu k těmto právům. Otázka rovnosti se
nejprve týkala rozdílů mezi cizinci a občany, následně se nižší vrstvy domáhaly
zrovnoprávnění s postavením šlechty. Myšlenka rovnosti před zákonem (nikoli
pouze před Bohem) se zařadila mezi hesla Velké francouzské revoluce a
představovala jednu z hodnot osvícenství – rovnost se mění v rovnost politickou,
rovnost právní, jako projev snahy odstraňovat zažité společenské rozdíly.95 Od
počátku 19. století se aktuální stávala otázka rovnosti mezi lidmi z pohledu práva
na svobodu a absence otroctví. Stoletím změn je ale až to dvacáté.

93

V této souvislosti mnoho autorů poukazuje na Aristotelovy úvahy, známé například z díla Etika
Nikomachova, v němž si myslitel pokládá otázku, zda je přirozený stav rovnosti, částečné rovnosti či
nerovnosti. Podnětnou a pro kontext své doby nečekanou myšlenku přináší k tomuto tématu též
Ulpianus, argumentující přirozenou rovností všech bytostí, tedy i otroků, neboť otrok sice podle práva
občanského je věcí, nikoli člověkem, ale právo přirozené jej vnímá stejně jako svobodné občany.
Blíže např. VEČEŘA, Miloš. Rovnost jako právní kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi, 2008, č. 1.
Str. 1 a násl.
94

Třídění základních práv a svobod dle generací patří společně s rozdělením dle subjektu mezi
nejužívanější. V dnešní době mluvíme celkem již o čtyřech generacích, odstupňovaných podle času,
provázaném se společenskými změnami. Jako práva druhé generace označujeme především ta
politická, náplň třetí generace tvoří práva hospodářská, sociální a kulturní. Co se týče nové generace,
té čtvrté, typickým představitelem je právo na příznivé životní prostředí.
95

PAVLÍČEK, Václav / HOFFMANOVÁ, Helena a kol. Občanská a lidská práva v současné době. Praha:
Auditorium, 2014. Str. 55 a násl.
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Vývoj můžeme demonstrovat i na opačném působení, tedy nikoli na
zakotvování práv, ale jejich rušení. Průvodním jevem osvícenství a v jeho
průběhu probíhajících revolucí, volajících po rovnosti a svobodě, je
totiž odebírání právních privilegií, která doposud společenské nerovnosti
vyvolávala. Držením těchto privilegií byly charakteristické ony majetné
aristokratické (později i bohaté měšťanské) vrstvy. Rozsah jejich práv a jejich
přístupu k právům byl diametrálně odlišný od těch, kterým ona privilegia
nenáležela. Z pohledu těchto výsad pak lze nahlížet i na zlomové lidskoprávní
dokumenty tohoto období. Tedy nevnímat je jen jako záruky nových práv, ale i
jako konec těch starých. Nejznámějším příkladem je pravděpodobně Deklarace
práv člověka a občana z roku 1789 – ustavuje rovnost, říká, že zákon musí být
stejný pro všechny, a přístup k výsadním postavením (funkcím, úřadům)
zaručuje všem na základě jejich schopností.96
Pro pochopení změn devatenáctého a dvacátého století je nutné mít na
paměti rozdíl mezi rovností jako hodnotou a rovností jako právem. Mnoho
filosofických směrů má za to, že o rovnosti nemluvíme až v posledních
desetiletích, ale že provází společnost mnohem déle. To je sice pravdou, ale jen
v případě, že mluvíme o rovnosti jako o hodnotě, o filosofickém námětu, o tom, že
se zde vůbec objevovala myšlenka rovnosti.97 Objevovala, problém ale spočívá
v tom, ve spojitosti s kým. Nejprve se totiž jednalo jen o bohaté a urozené
společenské vrstvy (daná vrstva měla nárok na určitá privilegia, a v přístupu
k nim si byli její příslušníci rovni – například aristokracie na sněmech). Později
se záběr postupně rozšiřoval, ale trvalo dlouhou dobu, než myšlenka rovnosti
přestala být pouhou myšlenkou. Přestože ideu rovnosti lidí dnes zastává v podstatě
každý moderní člověk, neznamená to, že by boje o rovnost měly být ukončeny, ba
pravě naopak. Rozdíl je pouze v tom, že se dnes již nevedou spory o rovnosti lidí jako

96

SVOBODA, Petr. Antidiskriminační právo jako postmoderní renesance právních privilegií. In ŠTURMA,
Pavel / ŽÁKOVSKÁ, Karolina a kol. Od zákazu diskriminace k ochraně kolektivních práv. (2014, str. 10 a
násl.)
97

Od rovnosti před Bohem po rovnost na základě rozumného lidství, stále však jen na teoretické,
úvahové bázi, neboť chyběl systém a vůle přenést myšlenku do reality.
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takové, tedy mezi těmi, kdo ideu rovnosti podporují, a těmi, kdo jsou proti ní, ale
vedou se mezi různými názory na to, kdy, kde a v čem by měla rovnost mezi lidmi
existovat.98
Fredman popisuje tři hlavní etapy vývoje principu rovnosti v moderní
době. První fázi charakterizuje odstranění právních překážek, které bránily
rovnosti formální (např. zrušení otroctví). Došlo tak k nastolení situace, kdy
zranitelným skupinám v přístupu k jejich právům nebránily právní předpisy,
ovšem jednotlivci v soukromoprávních vztazích a státní orgány v těch
veřejnoprávních stále neměly pro své diskriminující jednání žádné limity. Druhá
fáze proto spočívá ve vytváření antidiskriminačních zákonů a úmluv. Tato změna
představovala velký posun, neboť oběti diskriminačního jednání získaly v právu
nástroj ochrany. Diskriminace přesto vymýcena nebyla. A proto Fredman
zařazuje fázi třetí, stále probíhající – rozšiřování ochrany působnosti principů
zákazů diskriminace a rovnosti. Jako nutné vidí přijímání dalších norem, ale též
soustavné působení na veřejné mínění, zpřísňování postihů za diskriminační
jednání, hlubší spolupráci na mezinárodním poli.99
Ve druhé polovině dvacátého století se brojení za rovný přístup k právům
měnilo z protestů a demonstrací na jednání na politické scéně a v soudních síních.
Boj proti diskriminaci se pomalu začal stávat tématem blízkým celé společnosti.

2.2.1 Realizace zajišťování v rukách mezinárodních organizací
Revolucí v aplikaci rovnosti jakožto práva bylo přijetí Všeobecné
deklarace lidských práv v roce 1948. Kumulovalo se zde poučení z obou
světových válek, ochota států společně jednat a společně se zavázat s vidinou
98

ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina / ČIŽINSKÝ, Pavel. Antidiskriminace – pravdy a mýty o rovnosti. Praha:
Poradna pro občanství, 2007. Str. 8.
99

FREDMAN, Sandra. Antidiskriminační právo. Praha: Multikulturní centrum Praha, 2007. Str. 5 a násl.

(Ačkoli Fredman popisuje ony fáze na situaci Spojených států, považuji je za obecně uplatnitelné.)
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zajištění

mírového

rozvoje

společnosti,

nově

nalezená

úcta

k léta

nedodržovaným lidským právům. I když zde existovaly státy, které rovnost
uznávaly již dříve, mnohé společenské systémy (apartheid či otroctví) ukazovaly,
že se nejedná o mezinárodně respektovanou zásadu. V onom roce 1948 se poprvé
objevil dokument, ač ve formě nezávazného prohlášení, který zakotvil plošnou
aplikaci lidských práv, včetně práva na rovné zacházení. Krom toho se tímto stala
skutečností též proklamace lidskoprávní univerzality.100
Všeobecná deklarace stojí na počátku dosud trvající mezinárodní snahy o
vytváření, přijímání a dodržování lidskoprávních úmluv. Tato snaha se realizuje
především na půdě Organizace spojených národů, ačkoli i v rámci Evropské
unie101

nabývají lidskoprávní otázky na významu. Krátce po Deklaraci

následovalo na poli Rady Evropy přijetí Evropské úmluvy, v šedesátých letech se
státy v rámci OSN shodly na dvou Mezinárodních paktech. Dokumenty tvoří
základ mezinárodní lidskoprávní ochrany, tedy i základ pro uplatňování principů
rovnosti a zákazu diskriminace.
Dále se ochrana doplňovala dvěma způsoby – přijímáním dodatkových
protokolů k již existujícím dokumentům102 a vytvářením specifičtějších úmluv,
soustředících se na jednotlivé lidskoprávní otázky, kdy mnohé z nich se věnují
právě ochraně jednotlivých skupin před diskriminací. Vedle předpisů pak existují
instituce, dbající na jejich dodržování. Zde je nutné odlišit dvě hlavní organizace,
Radu Evropy a OSN. V rámci Rady Evropy na možnost domoci se Evropské

100

BUYSE, Antoine / GERARDS, Janekke / MORREE, Paulien. Kurz Human Rights for Open Societies.
Utrecht University. Human rights and universality.
https://www.coursera.org/learn/humanrights/home/week/4 (cit. dne 22.11.16)
101

Ochrana lidských práv nepatřila mezi původní důvody vzniku této organizace, s postupem času se
ale ukazázalo, že její zajištění je spjaté s mnohými pro Unii stěžejními oblastmi. Už jen volný pohyb
osob, zaměstnanců a poskytovatelů služeb by bez ošetření rovného přístupu pozbyl základní smysl.
V posledních letech však Unie dokazuje, že její zájem o lidská práva přestal být jen podporou pro jiné
cíle a stal se regulérní politikou. Jako potvrzení může sloužit Nobelova cena za mír, udělená Unii v roce
2012 (mezi další držitele v oblasti mezinárodních organizací patří např. OSN či Mezinárodní výbor
Červeného kříže).
102

Například Dodatkový protokol číslo 12 k Evropské úmluvě, týkající se specificky zákazu diskriminace.
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úmluvy dbá jeden stěžejní orgán, kterým je Evropský soud pro lidská práva. Na
něj se může obrátit jednotlivec mající za to, že smluvní strana Úmluvy porušila ve
vztahu k němu práva v ní či v Protokolech zakotvená. V rámci OSN je struktura
složitější – jednotlivé dokumenty se nacházejí pod dozorem konkrétních, k nim
zřízených Výborů, které mají posuzovat, v jaké míře státy ony dokumenty
naplňují.103 U některých z nich pak mechanismus obrany, který má jednotlivec
k dispozici, odpovídá možnosti obrátit se na Evropský soud. Například Třetí
opční protokol k Úmluvě o právech dítěte z roku 2014 výslovně zakotvuje nárok
dětí, jejichž práva jsou porušována, přímo oslovit příslušný Výbor.
Evropská unie má díky možnosti přijímání přímo závazných a
bezprostředně aplikovatelných norem, ale též i díky menšímu množství
členských států, jiné možnosti než Organizace spojených národů. Právě Unie činí
v posledních letech v oblasti lidských práv velké kroky – od roku 2009 je její
lidskoprávní úmluva, Listina základních práv EU, součástí primárního práva. Na
činnost orgánů (včetně porušování lidských práv) je možné od roku 1995 podat
stížnost Evropskému ombudsmanovi. V primárním právu nalezneme zakotvenou
i pravomoc hlavních unijních orgánů přijímat vhodná opatření k boji proti
diskriminaci na základě zde vyjmenovaných důvodů. A především, na
lidskoprávním poli pro Unii nejpodstatnějším, tedy v oblasti antidiskriminační
politiky, je od roku 2000 přijímáno velké množství směrnic.104 V Listině práv se
idea rovnosti objevuje tradičně v preambuli, následně je jí věnována celá Kapitola
III, nazvaná právě Rovnost. V úvodu, ve článku dvacátém, Listina stanovuje
rovnost před zákonem, následující článek vymezuje zákaz diskriminace s velmi
širokým výčtem diskriminačních důvodů (včetně například geneticky daných
vlastností), zvláštní prostor zde má diskriminace z důvodu odlišné národnosti.
Zbytek kapitoly se soustředí na zranitelné skupiny, konkrétně ženy, děti, starší
osoby a osoby trpící zdravotním postižením. Jednotlivec se jejího obsahu proti
103

Např. Výbor pro práva dítěte či Výbor pro odstranění diskriminace žen.
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BYDŽOVSKÁ, Marie. Lidská práva.

https://www.euroskop.cz/679/sekce/lidska-prava/ (cit. dne 21.11.16)
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státu může domáhat u Soudního dvora EU, ale (dle textu samotné Listiny) jen
v případě, že stát při svém konání aplikuje unijní právo. Toto ustanovení
představuje pro oblast lidskoprávní ochrany velké omezení – srovnáme-li Listinu
s Evropskou úmluvou, která žádný takovýto limit neobsahuje, Úmluva bude mít
mnohem širší záběr. Dvě základní směrnice, které v onom roce 2000 zahájily
unijní kroky v této oblasti, upravují rasovou rovnost a zaměstnanost.105 Směrnice
fungují na principu transpozice – členský stát má stanovenou určitou lhůtu,
během níž musí záruky směrnice promítnout do svého právního řádu.
Výbory OSN při jednotlivých úmluvách operují na jiném principu. Na
rozdíl od Unie nejsou nadány přímou možností přinutit státy zakotvit
lidskoprávní záruky do vnitrostátního práva, jejich hlavních mechanismem je tzv.
systém přezkumů.106 Stát, který je smluvní stranou některé z úmluv (např.
Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace), kooperuje s příslušným
výborem (Výbor pro odstranění rasové diskriminace) tím způsobem, že
vypracovává periodické zprávy o stavu naplňování závazků z té dané úmluvy.
Jedná se vlastně o dlouhodobou nepřetržitou komunikaci mezi příslušným
vládním úsekem a Výborem. Výbor danou zprávu vždy posoudí a zpracuje k ní
závěrečná doporučení, ve kterých především poukáže na slabá místa, v nichž

105

Směrnice 2000/43/ES, o rasové rovnosti. Směrnice 2000/78/ES, rámcová směrnice pro
zaměstnanost.
Stejně jako lidskoprávní úmluvy přijímané např. v OSN se antidiskriminační směrnice rozlišují podle
důvodu, z nichž diskriminaci zakazují (již v onom roce 2000 se jednalo o poměrně široký výčet,
samozřejmě se zde objevilo zaměstnání a povolání, ale též náboženství či víra, věk, zdravotní postižení
či sexuální orientace, směrnice o rasové rovnosti se soustředila na rasový a etnický původ). V roce 2004
byl pak okruh ochrany rozšířen směrnicí o rovném přístupu ke zboží a službám pro muže a ženy.
Ačkoli Unie se vytvářela jako organizace ekonomická a lidská práva se do jejího hledáčku začala
dostávat až několik desetiletí po vzniku, rovnosti a zákazu diskriminace se vlastně v úzké oblasti
dotýkala od počátku. Již Smlouva o založení Evropského hospodářského společenství (1957) totiž
zahrnovala zákaz diskriminace z důvodu pohlaví v oblasti zaměstnávání. K rozšiřování ochrany před
diskriminací, které eskalovalo v onom roce 2000, se Unie začala obracet v 90. letech především na
základě tlaku různých státních lidskoprávních seskupení, které měly obavy z kombinace nedostatečné
ochrany a znovu se objevujícího extremistického nacionalismu (viz dále).
Příručka evropského antidiskriminačního práva (2010, str. 14)
106

Plnění mezinárodních smluv Českou republikou. Portál vlády České republiky.

https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=303 (cit. dne 23.11.16)
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považuje naplňování úmluvy za nedostatečné. Stát se ke zprávě ve své další
periodické zprávě vyjádří, vysvětlí, v čem pokročil, a koloběh se opakuje. 107
Právě popsané mechanismy, tedy unijní sjednocování a pravidelná
výměna zpráv v rámci OSN, ani zdaleka nepředstavují jediné mezinárodní
aspekty, které do principů pronikají. Ano, rozhodně jde o ty nejznámější, o ty,
které mají největší dopad. Ale pro celkovou představu o působení mimostátních
vlivů na rozvoj těchto pojmů bych stručně zmínila příklady dalších. V roce 2010
vznikl v rámci Unie soubor s názvem Dynamická interpretace – Evropské
antidiskriminační právo v praxi.108 V úvodu je vysvětleno, že se jedná o dokument
zaměřující se právě na interpretace unijního a jednotlivých národních právních
řádů, jehož cílem je především napomoci sjednocování ochrany před
diskriminací. Představitelům jednotlivých státních orgánů chránících rovnost (u
nás Veřejnému ochránci práv) je předloženo několik případů (například otázka
diskriminace Romů při poskytování bydlení), následně jsou vyzvání, aby
odpověděli na související dotazy109. Na základě těchto odpovědí pak dochází
k porovnání přístupů jednotlivých států k problematickým situacím, na něž se
ony případy zaměřují. Ačkoli, jak úvod též zmiňuje, se nejedná o oficiální postoj
státu k otázkám diskriminace, jak pro Výbor, který sborník sestavuje, tak pro
odpovídající státy může dokument představovat vhled do současného vnímání
problematických diskriminačních případů.110 Vedle toho se pak státy
prostřednictvím různých platforem setkávají na mezinárodních konferencích,

107

Podobný mechanismus však funguje i u některých unijních směrnic, například u rasové směrnice
z roku 2000.
108

Dynamic Interpretation – European Anti-Discrimination Law in Practice V.

109

Dokument má tedy vlastně podobu testu, s tím, že zde nejsou správné odpovědi, pouze idea, že
vnímání se bude napříč státy shodovat, a nenajdou se právní řády, dle nichž by si osoby ve zde
popsaných situacích ochranu nezasloužily.
110

V jednom z případů, konkrétně právě v tom týkajícím se romské komunity, například český
ombudsman (v té době JUDr. Pavel Varvařovský) odpovídá, že obdobná otázka ještě nebyla v České
republice řešena, je proto obtížné zodpovědět, jak by se k případu postavily soudy, avšak on sám
předpokládá, že by se jednalo o diskriminace na základě rasy/etnika dle Antidiskriminačního zákona.
Dynamic Interpretation – European Anti-Discrimination Law in Practice V. Equinet, the European
Network of Equality Bodies. Case Studies, 2010. Str. 78.

38

Rovnost a zákaz diskriminace

kde diskutují právě o své současné antidiskriminační situaci a koordinují
společný postup.111
V současné době se tedy státy v oblasti lidských práv nacházejí pod vlivem
mnoha mechanismů, které se snaží úroveň ochrany zajišťovat a ideálně
navyšovat. Krom výše zmíněných nelze opomenout judikaturu jednotlivých
soudů při mezinárodních organizacích či Univerzální přezkum lidských práv
jakožto obecný kontrolní mechanismus, opět realizovaný na půdě OSN. I
vzhledem k tomuto velkému množství podnětů z různých stran se nelze divit
tomu, že míra lidskoprávní ochrany se neustále rozšiřuje.

2.3 Proces rozšiřování
K rozšiřování významu obou těchto principů bezpochyby dochází. Jedná
se však o jinou podobu, než byla předložena v popisu historického vývoje. Neboť
oba principy dnes mají jak na úrovni národní, tak na mezinárodním poli,
zajištěnou pozici, jsou uznávané a právně vymahatelné. Jejich formulace se
v základních dokumentech léta nezměnila. Mění se pouze to, co si pod tou
formulací představujeme.
Základní důvod spočívá nepochybně ve společenském rozvoji.
Podmíněném zkušenostmi, politickým vývojem, možná i relativní poklidností
posledních desetiletí, která státům, zjednodušeně řečeno, umožňuje soustředit se
i na záležitosti, které by například při nestabilní mírové či ekonomické situaci
byly vnímány jako druhořadé. Hodnoty, za které se dříve bojovalo, jsou pro
dnešní společnost samozřejmostí, což však nevede k zastavení vývoje, k ustrnutí
u jedné a téže neměnné formy vnímání lidských práv, nýbrž k přebírání hodnot

111

Například Evropská konference proti rasismu, která proběhla v roce 2000 ve Štrasburku a jejíž
výsledné dokumenty stanoví řadu závazků.
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nových a rozšiřování těch stabilních. Společnost se sjednocuje, stává se
otevřenější, podléhá globalizaci, a s tím se mění i její nastavení.
Vedle toho se zde kombinuje politický a ekonomický vývoj s globalizačním
působením – dochází k mísení názorů a kultur, hodnotových nastavení, řádů, ale
též k většímu vyčleňování se jednotlivých specifických skupin z oné velké,
vzájemně se ovlivňující masy. 112 Vyvolaná diferenciace je pak udržitelná
v poklidném stavu jen v případě, kdy je pro státy rovnost chráněnou hodnotou.
Společenský vývoj je tím, co způsobilo, že po vymizení hlavních sociálních
nerovností a vytvoření mezinárodních záruk ve druhé polovině dvacátého století
pokrok neustal. Neboť sice byly odstraněny dlouho přetrvávající, právem uznané
společenské nerovnosti, ale do popředí zájmu se dostávají nové společenské
vrstvy – zranitelné skupiny. Dříve představovala problém ta složka společnosti,
která byla povyšována nad ostatní, dnes se pozornost naopak věnuje těm, jejichž
postavení je oproti celku horší. Neboť stejně jako je nespravedlivé, aby šlechtici
drželi více privilegií než nižší vrstvy, tak není možné dopustit, aby se odlišnému
pohlaví, jiné věkové kategorii či jinému etniku dostalo privilegií méně. A mezi
těmito dvěma etapami lze vidět ono bouřlivé revoluční období, které akcentovalo
svobodu a chtělo rušit přežitky původního nerovného uspořádání. Tedy,
zjednodušeně řečeno, nejprve se společnost potýkala s vrstvami, které byly
zvýhodněny oproti jiným, pak jim byly tyto výhody odebrány a ruku v ruce s tím
se rozšiřovala svoboda, a dnes společnost naopak řeší vrstvy, které zvýhodnění
potřebují.
Změny můžeme vidět v již naznačených dvou oblastech – nové způsoby
práce s již existujícími normami či jejich rozšiřování a vedle toho přijímání
pravidel doposud neexistujících. Příkladem vývoje je nakládání s lidskoprávními
úmluvami.

112

VEČEŘA (2008, str. 3)
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2.3.1 Změny v rukách Evropského soudu pro lidská práva
Vraťme se k Evropskému soudu pro lidská práva, konkrétně k jeho
výkladu Evropské úmluvy. Soud je ve své činnosti v otázkách principů rovnosti a
zákazu diskriminace omezen samozřejmě textem Úmluvy, a vedle toho principem
akcesority, daným článkem čtrnáctým113. Soud je však tím, kdo na základě svých
výkladových metod, v této otázce především metody efektivního a dynamického
výkladu, přikládá jednotlivým článkům skutečný obsah. Soud stanoví, jaké
jednání ještě spadá pod diskriminační, či vymezí nový diskriminační důvod, ve
výčtu nezahrnutý. To je navíc obecné řešení problematiky novelizací těchto
obecných, ale zároveň stěžejních úmluv. Tvůrci při jejich vytváření
pravděpodobně nekalkulovali s myšlenkou, že text musí být sepsán tak, aby se
s ním dalo pracovat ještě o půlstoletí později, kdy si společnost může vážit
naprosto jiných principů. Sepsali jej tak, aby bylo možné dosáhnout konsensu pro
přijetí, a aby odrážel současný lidskoprávní přístup. Extensivní výklad je základní
nástroj pro překlenutí oněch úvahových změn. Vedle toho se Soud vyrovnává
s ještě jedním úskalím – odlišným obsahem pojmů, s nimiž Evropská úmluva
pracuje, v jednotlivých státech a i v samotné judikatuře Soudu. Pokud by totiž
Evropský soud v otázce stěžovatele ze státu A pracoval s významem institutu
toho daného státu (např. odlišné vnímání momentu „obvinění z trestného činu“
jakožto pojmu významného pro článek šestý Úmluvy) a u státu B respektoval zase
jeho vymezení, sám by tím dával prostor nerovnému zacházení. Proto obvykle
přistupuje k tzv. autonomnímu výkladu – ve snaze zajistit, aby přístup k právům
byl napříč státy totožný, si obsah pojmů určí sám.114 Vzhledem ke článku 14 si
Soud dokonce stanovil konkrétní pravidla – že může posuzovat nároky na základě
článku 14 ve spojení s hmotným právem, dokonce i v případě, že k nedošlo porušení
113

Užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na
jakémkoli důvodu, jako je…

114

BUYSE, Antoine / GERARDS, Janekke / MORREE, Paulien. Kurz Human Rights for Open Societies.
Utrecht University. The ECtHR's approach to fundamental rights cases.
https://www.coursera.org/learn/humanrights/home/week/2 (cit. dne 23.11.16)
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hmotného práva samého, a vedle toho že oblast působnosti EÚLP přesahuje meze
doslovného vymezení zaručených práv. Postačí, pokud se skutková podstata věci
bude v širším smyslu dotýkat otázek chráněných na základě EÚLP.115
Činnost Evropského soudu byla v roce 2000 podpořena přijetím
Dodatkového protokolu číslo 12. Ten rozšířil znění článku čtrnáctého tím
způsobem, že zákaz diskriminace vztáhl na všechna práva v jednotlivých státech
zákonem přiznaná. Vysvětlující zpráva116 k tomuto dokumentu uvádí, že stav
nastolený článkem 14 již nevidí jako dostatečný – jeho aplikace závisí na
souvislosti s dalšími právy a svobodami zaručenými Úmluvou. Dále připomíná, že
práce na rozšíření ochrany probíhaly již od šedesátých let a vyvrcholily právě
navržením dvanáctého protokolu. Hlavní nedostatky byly viděny v absenci
obecné ochrany před diskriminací z důvodu pohlaví a rasy, zpráva však výslovně
poukazuje na to, že ochrana před diskriminací představuje klíčový prvek
zaručení lidských práv. Subsidiární a akcesorické znění článku čtrnáctého se
tímto změnilo na všeobecný zákaz diskriminace, ovšem pouze pro státy, který
tento Protokol ratifikovaly.117 Situace na poli Rady Evropy se tím stala rozdílnou
(neboť se liší pro státy, které k ratifikaci přistoupily a které nikoli).
Postup soudu zde přispívá k tomu, aby se ochrany domohly i subjekty,
které by na ni na základě doslovného výkladu nedosáhly. Na jednu stranu jde o
pozitivní přínos, zároveň ale též o nutnost, neboť je nejen žádoucí, aby se zákaz
diskriminace vztáhl například i na odlišnou sexuální orientaci, ve článku
čtrnáctém neuvedenou, ale soudobé naladění moderních demokratických států
ani nic jiného neumožňuje. Na základě rozhodnutí Salgueiro da Silva Mouta proti

115

Příručka evropského antidiskriminačního práva (2010, str. 61)

116

Explanatory Report to the Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms.
117

Česká republika je zatím stále ve fázi mezi podepsáním a ratifikací.
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Portugalsku118 byl tento důvod podřazen pod v Úmluvě výslovně uvedenou
diskriminaci z důvodu pohlaví, ačkoli podstata oněch důvodů není totožná.119
V rámci Unie ilustruje proces rozšiřování vývoj pojmu nepřímé
diskriminace. Ten totiž nebyl zařazen do unijního práva legislativním procesem,
nýbrž judikaturou Soudního dvora, a až následně se mu dostalo prostoru ve
směrnicích. Tento případ lze vnímat jako ukázkový – společnost se určitým
způsobem vyvíjí, a to vlastně ve dvou oblastech. Zaprvé v tom, že je zde
dostatečný prostor pro existenci jednání naplňujícího znaky nepřímé
diskriminace, a zadruhé v tom, že toto jednání je zároveň reflektováno a
odsuzováno. Dříve než zákonodárce se s ním však střetne soud, na základě jehož
rozhodnutí je daný problém vnímán jako plošný a následně zařazen do právního
řádu. A právě rozlišení nepřímé diskriminace představuje široký posun z toho
důvodu, že zatímco diskriminace přímá se vždy přímo dotýká diskriminačních
důvodů, základ pro jednání nepřímo diskriminující působí neutrálně, dokud
nedojde k jeho účinku na adresáty.

2.3.2 Změny v České republice
U nás došlo k významnému posunu v roce 2009, kdy účinnosti nabyl
Antidiskriminační zákon. Ohledně jeho podoby probíhala jednání již od roku
2004, ale přijetí naráželo na četné odpůrce a především na obecný názor, který
nepovažoval rozšíření principů obsažených na úrovni Listiny za nutné. Dle
Štěpánkové lze říci, že tou největší pákou, která přijetí uvedla do chodu, byla
povinnost plynoucí ze členství v Evropské unii.120 V konečném důsledku ale
118

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Salgueiro da Silva Mouta proti Portugalsku
ze dne 21.12.99, č. 33290/96.
119

FREDMAN (2007, str. 72 a násl.)
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Tento názor není zdaleka ojedinělý: Obě výše zmiňované směrnice jsou nyní součástí právních řádů
ve všech 28 členských zemích, přestože se tak stalo mnohdy proti jejich vůli a členské státy využívaly
všech příležitostí jak jejich implementaci zbrzdit nebo zcela vyloučit. Příklad českého legislativního
procesu a zdlouhavé přijetí tzv. antidiskriminačního zákona je již notoricky znám.
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závazky Unie přesahuje, neboť na rozdíl od směrnic chrání všechny diskriminační
důvody ve stejné míře a ve svém taxativním výčtu obsahuje i národnost, s níž
unijní předpisy nepracují.121
Jeden z významných dokumentů, které přijetí zákona předcházely a
formovaly jeho současnou podobu, je Vládní zpráva o možnostech opatření
k odstranění diskriminace. Zhruba šedesátistránkové shrnutí z roku 2000
důkladně popisuje jak mezinárodní, tak především český soubor norem, které na
ochranu před diskriminací dopadají. Poukazuje na to, jak širokým se tento
celospolečenský problém zdá být a jak nedostatečná pozornost mu je věnována.
Z pohledu rozšiřování ochrany před diskriminací pak na druhou stranu
představuje ukazatel, kde všude (nejenom v právních normách, ale též
v jednotlivých vládních i nevládních orgánech) je diskriminace řešena, aniž by byl
stav považován za dostačující.
Důvodová zpráva popisuje Antidiskriminační zákon jako snahu naplnit
požadavky Unie a zároveň vytvořit sourodý a jednoznačný právní předpis,
provázaný s ústavními principy českého právního řádu. Již před tímto přijetím
byly do českého práva zapracovávány unijní směrnice upravující tuto oblast 122,
ale uvedený zákon představuje komplexní soubor ustanovení týkajících se práva
na rovné zacházení a zákazu diskriminace v taxativně vypočtených oblastech

FOREJTOVÁ, Monika. Antidiskriminační opatření v EU.
http://www.pravniprostor.cz/clanky/mezinarodni-a-evropske-pravo/antidiskriminacni-opatreni-v-eu
(cit. dne 17.12.16)
121

ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina. Antidiskriminační zákon. In Neviditelný problém (2010, str. 21 a násl.)

122

Dle důvodové zprávy z Antidiskriminačnímu zákonu však stav v mnoha diskriminací dotčených
oblastech (vzdělávání, bydlení, zdravotnictví a další) zaprvé neodpovídal unijní úrovni ochrany
rovnosti, nebo spíš představám Unie o této úrovni, a vedle toho měla tato ochrana nekonzistentní a
nejednotnou podobu. Vládní zpráva o možnostech opatření k odstranění diskriminace k tomu dodává,
že různé zákony upravují v oblasti své působnosti zákaz diskriminace na základě rasy, pohlaví a mnoha
dalších; zákon však nezná definice diskriminačního jednání – ustanovení jsou pouze deklaratorní.
Soudní ochranu jednotlivce před diskriminací pak zákon upravuje pouze v případě diskriminace z
důvodu pohlaví v pracovněprávních vztazích.
Na druhou stranu, tyto vytýkané nedostatky jsou v určitých případech ospravedlnitelné – Zákoník
práce, připravovaný již s ohledem na budoucí přijetí Antidiskriminačního zákona, otázky rovnosti na
pracovišti blíže nespecifikoval právě proto, aby nedošlo k duplicitní úpravě.
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uvedených v paragrafu prvním. Text zákona je velmi stručný, jeho podstatou je
především definice pojmů, rozebraná v kapitole první, tedy promítnutí práv
daných Listinou do konkrétních oblastí, jako je zaměstnání, vzdělání, zdravotní
péče či přístup ke zbožím a službám. Ona definice pojmů je jeden z hlavních
důvodů přijetí zákona a jeden z hlavních argumentů jeho zastánců, kteří byli
přesvědčeni, že pouhé zakotvení na ústavní úrovni nepředstavuje dostatečnou
úroveň ochrany. Podle nich jde o obecné zakotvení, které však jednoznačně
nestanoví, jakým jednáním se jedinec diskriminace dopustí a jakým způsobem se
může oběť bránit. Přijetím Antidiskriminačního zákona získaly oba principy
jednoznačnější obsah, a vedle toho byly rozšířeny o zmíněné pronásledování,
obtěžování a další složky diskriminačního jednání.
Zvláštností zákona je, že se v jednom případě sám vyrovnává s působením
soudů na obsah jednotlivých diskriminačních důvodů (v tom smyslu, že se často
liší případ od případu či stát od státu, co všechno je pod onen důvod zařazeno a
co po něj již nespadá). V rámci definic základních pojmů totiž říká, co vše řadí pod
diskriminaci z důvodu pohlaví – diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství
nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace. Tato tendence může naznačovat
snahu o co největší přesnost, maximální míru právní jistoty. S touto přesností pak
souvisí formulace diskriminačních důvodů, která je taxativní. V paragrafu prvním
nalezneme v bodech vypočtené oblasti, na něž dopadá, výčet důvodů je pak
součástí definice přímé diskriminace. Zpřesňování je zřejmé i z popisu
jednotlivých oblastí, na něž se zákon vztahuje, např. přístup ke zboží a službám je
limitován tím, že musí být nabízeny veřejnosti nebo musí být realizováno jejich
poskytování. Pro aplikaci zákona pak musí dojít ke kombinaci obou faktorů –
diskriminační jednání se odehrálo v jedné z oblastí a naplňuje jeden z důvodů.
Zákon tak oproti dřívější úpravě přinesl sjednocení a míru ochrany rozšířil
zpřesněním oblastí, kde se uplatní. Tímto zpřesněním zároveň vyloučil situace a
důvody, které by pod článek třetí Listiny vzhledem k jeho neuzavřenosti mohly
být zařaditelné.
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V souvislosti s přijetím zákona došlo k rozšíření pravomocí Veřejného
ochránce práv (posuzování diskriminačních otázek tedy nespočívá pouze
v rukách soudů) – dle Zákona o veřejném ochránci práv vykonává působnost ve
věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací.123 V čem konkrétně
jeho činnost spočívá pak přibližuje paragraf 21b, stanovující, že smyslem
působení Ochránce v této oblasti je prosazovat právo na rovné zacházení bez
ohledu na zde opět vypočtené diskriminační důvody, a to např. poskytováním
metodické pomoci obětem, ale též zveřejňováním zpráv a vydáváním doporučení
k otázkám souvisejícím s diskriminací. I tento subjekt tedy může k rozšiřování
obsahu těchto principů napomáhat.
Ombudsman však nepředstavuje zdaleka jedinou státní instituci, která má
na oblast diskriminace v České republice vliv. Nárůst zájmu o diskriminační
otázku ilustruje i velký počet vládních poradních orgánů, které se touto otázkou
buď výlučně či částečně zabývají. Z těch obecných lze samozřejmě uvést
Legislativní radu vlády, zajímavější je však pestrost těch zvláštních – při vládě
České republiky funguje například Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada
vlády pro záležitosti romské komunity, Rada vlády pro rovné příležitosti žen a
mužů a některé další. 124 Jejich význam zjednodušeně řečeno spočívá již
v samotné existenci. Funguje-li pro určitou oblast orgán, který se má soustředit
pouze na ni, napomůže řešení problematických otázek a jakémukoli vývoji
obecně mnohem lépe, než když se danou otázkou zabývá např. jen vláda jako
celek na některé ze schůzí.
Vedle

Veřejného

ochránce

práv

se

očekávalo,

že

existence

Antidiskriminačního zákona se promítne do chodu další stěžejní státní instituce
– Ústavního soudu. Ten se ve svých kauzách s otázkami diskriminace
samozřejmě setkává, ačkoli ne tak frekventovaně, jak by se mohlo například

123

§ 1 (5) Zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv.

124

Příručka pro boj proti diskriminaci. Program Evropského společenství pro potírání diskriminace
v letech 2001 až 2006. Evropská komise, 2005. Str. 44.
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z četnosti debat ohledně tohoto tématu zdát. Rozhodnutí, v nichž by Soud
pracoval přímo s textem zákona, je zatím velmi málo. Nemusí to však nutně být
tím, že od přijetí zákona Ústavní soud narážel na diskriminaci sporadicky. Dle
komentáře k Antidiskriminačnímu zákonu za tím stojí spíš přístup Soudu, který
případy řeší na základě své dosavadní judikatury a v ní vymezených pojmů, na
něž odkazuje, a ne až tolik na základě textu zákona.125 V kauzách se pak spíše než
ustanovení Antidiskriminačního zákona objevují obecné odkazy na principy
rovnosti a zákazu diskriminace. Dalšími možnými důvody jsou ale samozřejmě i
schopnost obecných soudů vyřešit záležitost ku prospěchu věci, díky čemuž
odpadá důvod ústavní stížnosti, či možnost, že případů diskriminace jednoduše
není tolik.
Významný vliv však soudu nelze upřít v souvislosti s přesnou definicí
pojmů přímé a nepřímé diskriminace. Ještě v dubnu roku 2009, pár měsíců před
účinností Antidiskriminačního zákona, se v jednom z nálezů126 s nepřímou
diskriminací vyrovnává tím způsobem, že uznává její existenci, s poukazem na to,
že právním řádu její definici (i když v té době ani definici přímé diskriminace)
nenalezneme. Vymezení těchto pojmů podle něj náleží soudům a teoretické
nauce. V roce 2015 (aneb je nepopiratelné, že Ústavní soud není kauzami z této
oblasti přehlcen) se vyjadřuje 127 k již zavedené definici, kterou vysvětluje
v širším kontextu. Uvádí, že nepřímá diskriminace se vždy projeví jako faktické
působení nějakého ustanovení či zavedené praxe, a dále že pokud ona praxe
v obecném důsledku nepřímou diskriminaci způsobuje, neznamená to, že je
automaticky diskriminován každý, na něhož je ustanovení aplikováno.128

125

Více k judikatuře Ústavního soudu po přijetí Antidiskriminačního zákona např. POSPÍŠIL, Ivo.
Antidiskriminační zákon v judikatuře Ústavního soudu. In Sborník ze semináře Rovnost a zákaz
diskriminace v činnosti veřejného ochránce práv. Ed. POLÁK, Petr. Brno: Kancelář veřejného ochránce
práv, 2016. Str. 47 a násl.
126

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.04.09, sp. zn. II. ÚS 1609/08.

127

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.08.15, sp. zn. III. ÚS 1136/13.

128

KVASNICOVÁ, Jana / ŠAMÁNEK, Jiří. Antidiskriminační zákon. Komentář. Praha: Wolter Kluwer, a.s.,
2015. Str. 13 a násl.
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2.4 Soudobá tendence rozšiřování výkladu ústavního principu rovnosti a
zákazu diskriminace
Charakteristiku rozšiřování jsem pro rozsah principů, jichž se dotýká,
pojala jako práci s konkrétními příklady – judikaturou lidskoprávního soudu a
vývojem v naší zemi. Pouhé poukázání na některé způsoby, jimiž ke změnám
dochází, však nevytváří dostatečný obraz, proto do této kapitoly řadím též obecné
shrnutí.
Začnu-li časovou charakteristikou, reprezentovanou slovem soudobá,
musím především zmínit rozdíl ve spojení s těmito dvěma principy a ve spojení
s většinou ostatních lidských práv. Současná doba ve smyslu doby odlišné od té
předcházející, doby, která s sebou přinesla odlišnosti, je pro mnohá lidská práva
(především ta spadající do první a druhé generace) reprezentována posledními
desetiletími až staletími. Tedy časovým úsekem, který započal přijímáním buď
čistě lidskoprávních, nebo především politických dokumentů, jako je Deklarace
nezávislosti, Listina práv Spojených států, Deklarace práv člověka a občana. Toto
období dále pokračovalo děním na poli mezinárodních organizací, a dnes je
charakteristické drobnými změnami v jednotlivých státech, ale především už jen
snahou o udržování těchto lidskoprávních záruk. Tím nemyslím, že svoboda,
vlastnické právo či soubor práv politických mají stejný obsah jako před dvěma
sty lety. Změny ve vnímání těchto práv jsou však jiného charakteru než ty, týkající
se myšlenek rovnosti a zákazu diskriminace, neboť jejich obsah se stále formuje.
Vezmeme-li si například vlastnické právo, jeho myšlenka je jasná, bezesporná.
K úpravám dochází například v otázce možností omezení (za jakých podmínek
lze přikročit k vyvlastnění či jakým specifickým pravidlům by měli podléhat
představitelé politických funkcí), toto ale se samotnou podstatou práva nijak
neotřásá.
Naopak obsah principu zákazu diskriminace se stále mění dramaticky, a
to vlastně ve všech ohledech – jaké všechny způsoby jednání pod diskriminaci
řadíme, z jakých důvodů k ní dochází, na koho dopadá a jak se proti ní lze bránit.
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Soudobá tedy znamená opravdu současnost, období posledních let, neboť tomu
v porovnání s právy první a druhé generace není tak dávno, co se zákazu
diskriminace vůbec začala věnovat náležitá pozornost. Odhlédneme-li od
plošných lidskoprávních úmluv a listin, antidiskriminační zákony počínají být
v demokratických zemích přijímány v sedmdesátých letech.129 Na mezinárodní
úrovni se přijímání antidiskriminačních záruk (kromě opět obecných deklarací
lidských práv) dotýká především období od let šedesátých. 130 Evropská Unie
vložila do Římské úmluvy z roku 1957 povinnost rovného odměňování mužů a
žen, boj proti diskriminaci obecně u ní však spojujeme až s přelomem tisíciletí.
Soudobá tendence proto jednoduše znamená, že obsah oněch dvou principů dnes,
na rozdíl od většiny lidských práv, stále nenabyl své definitivní podoby, a stejně
jako práva čtvrté generace je neustále modifikován.
Modifikován jak? Snad všemi metodami, které mohou vývoj nějakého
principu ovlivňovat. Jak jsem zmínila výše, základní možnosti jsou v zásadě dvě –
vytváření nového a modifikace původního.

2.4.1 Zákonodárství
Stěžejní způsob tvorby pravidel je legislativní činnost, a vývoj principů
rovnosti

a

zákazu

diskriminace

zde

nepředstavuje

výjimku.

Český

Antidiskriminační zákon byl přijat teprve před necelými deseti lety. Poslední
unijní Zpráva o antidiskriminačním zákonodárství členských států je z roku

129

Zákaz diskriminace z rasových důvodů zákonem s názvem Racial Discrimination Act v Austrálii
v roce 1975, obdobný belgický Anti-Racism law z roku 1981, kanadský Multiculturalism Act z roku 1971
či americký Age Discrimination Act z roku 1975.
130

Úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace a o odstranění diskriminace žen.

Zde lze nalézt jednu výjimku, kdy s rokem 1925 spojujeme Úmluvu o rovnosti v odměňování
(kompenzaci za újmy), Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, dokument, který
pro ratifikující země přinesl povinnost nečinit rozdíly při odškodňování zaměstnanců na základě státní
příslušnosti (tedy každý stát přikročí ke kompenzaci, aniž by činil rozdíly mezi zaměstnancem-občanem
státu a zaměstnancem-občanem jiného úmluvu ratifikujícího státu).
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2014.131 Uvádí mimo jiné rozšířené antidiskriminačních ustanovení kyperské
právní

úpravy

osob

se

zdravotním

postižením,

návrh

reformy

antidiskriminačního práva spočívající v jeho rozšíření ve Finsku, zakotvení
nového chráněného důvodu (místo pobytu) ve Francii, doplnění maltské ústavy
s cílem doplnit ochranu proti diskriminaci o důvody sexuální orientace a genderu.
Od roku 2015 reflektuje přijímání změn Zpráva o zákonodárství chránícím
rovnost132, nejaktuálnější informace pocházejí ze druhé poloviny loňského roku.
Zde se dočteme o přijetí Zákona o rovnosti pohlaví v Bulharsku, rozšíření
antidiskriminační ochrany z důvodu pohlaví v Chorvatsku, zrušení zákazu osob
důchodového věku (konkrétně nad 70 let) setrvat v zaměstnání v Dánsku,
ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením Finskem, změny
norem dotýkajících se osob se zdravotním postižením (tak, aby byla legislativa
v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením) v Německu, a o
mnohých dalších.133
Z takovýchto srovnávacích dokumentů je zřejmé, že antidiskriminační
právo se vyvíjí s každým rokem, a nejedná se pouze o drobné změny. Jen uznání
nového diskriminačního důvodu nebo rozšíření definice skutkové podstaty
určitého trestného činu může dopadat na tisíce adresátů. Skrz legislativní změny
se v první řadě daná práva vůbec zakotvují a definují. Vedle toho je zřejmé, že se
rozšiřuje jejich obsah, a narůstají možnosti ochrany. Se zakotvováním a
rozšiřováním definic pak narůstá počet subjektů, na něž se normy vztahují, a to
jak

na

straně

případných

poškozených,

tak

na

straně

potenciálně

diskriminujících. Mnohé tyto změny jsou přímo spojitelné s tlakem z oblasti
131

European Anti-Discrimination Law Review. Dokument antidiskriminačních odborníků Evropské
komise. Ed. CHOPIN, Isabelle / GERMAINE – SAHL, Catharina. Listopad 2014, 19. vydání.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/adlr-19-2014-final.pdf (cit. dne 13.02.16)
132

European equality law review. Evropská komise. Lucemburk: Nakladatelská kancelář Evropské
unie, 2016. 2. vydání.
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/elr2016-2_en.pdf (cit. dne 13.02.16)
133

Zajímavostí je, že největší počet změn napříč unijními státy představují antidiskriminační normy
dotýkající se pohlaví, genderu a sexuální orientace.
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mezinárodního práva, a to především se zde stále sílícím působením Evropské
unie.

2.4.2 Soudy
Na antidiskriminační normy navazuje soudní činnost s nimi pracující. Pojí
se zde obvyklá role soudní moci, tedy aplikace předpisů na relevantní situace,
čímž

dochází

ke

zpřesnění jejich

obsahu,

s jedním

specifikem

antidiskriminačního práva. Specifikem spočívajícím ve velkém množství
demonstrativních ustanovení a zcela přesně nedefinovatelných pojmů, což
souvisí s rychlostí, jakou se tato oblast modifikuje. Není tedy možné dát všem
relevantním ustanovením a termínům příliš svazující vymezení, neboť by se
mohlo stát, že o pár měsíců či let později nastane situace z výčtu či definice
vybočující. Vedle užívání příslušných antidiskriminačních zákonů leží na soudech
též povinnost dbát na dodržování práv na rovné zacházení a nediskriminační
jednání, zakotvených na ústavní úrovni.
I zde lze nahlédnout do unijních spisů.134 V lednu loňského roku zrušil
kyperský Nejvyšší soud správní akt Úřadu pro sociální integraci osob s tělesným
postižením, kdy tento úřad na základě příslušného zákona odmítl poskytnout
grant na zdravotní účely žadateli, který byl starší 65 let (neboť dle zákona osoby
nad tuto hranici nemají na podobnou výpomoc nárok). Soud odmítl argument, že
k diskriminaci nedochází, neboť se všemi osobami nad oněch 65 let je zacházeno
obdobně.135 V roce 2014 byla dánským soudem předložena Soudnímu dvoru
Evropské unie předběžná otázka, zda je obezita diskriminačním důvodem dle
Směrnice o rovném zacházení v zaměstnání a povolání, Soudní dvůr stanovil, že
obezita sama o sobě nespadá pod směrnicový pojem disability136 a že unijní právo

134

European equality law review (2016)

135

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Kypru ze dne 27.01.16, sp. zn. 2005/2012.

136

Zdravotní postižení
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neobsahuje obecný princip zákazu diskriminace na základě obezity, avšak
v některých konkrétních případech by na toto jednání směrnice dopadat
mohla.137 Finský tribunál judikoval nadřazenost Antidiskriminačního zákona nad
ostatní legislativou s poukazem na skutečnost, že důsledné dodržování
relevantního předpisu subjekt nezprostí odpovědnosti za případné diskriminační
jednání (jednalo se o případ, kdy banka odmítla poskytnout podle daného zákona
svému slepému klientovi přístupový kód k účtu, neboť jí tento klient oznámil, že
s jeho užitím a s nakládáním s účtem obecně by potřeboval asistenci jiných
osob).138 Polský Nejvyšší soud svým judikátem rozšířil termín in common
cohabitation139 jakožto pojem především trestního práva i o páry stejného
pohlaví s argumentem, že se nemůže stát, aby byly tyto svazky v soudním
rozhodování opomíjeny.140

2.4.3 Další instituce
Krom moci zákonodárné a soudní na ony principy působí další sféry vlivu.
Stále se například zvyšuje počet institucí, které Crowley rozděluje na dvě skupiny.
Zaprvé orgány, jejichž smyslem je zajišťování rovnosti 141, mezi než patří
tribunály (které především řeší jednotlivé kauzy) a orgány zajišťující zvyšování
povědomí o lidských právech a poskytující patřičné informace. A zadruhé národní
lidskoprávní subjekty, kam patří nejrůznější komise, poradní orgány či veřejní
ochránci práv. Pojítkem mezi nimi je snaha o nastolení rovného přístupu
k lidským právům. V jednotlivých státech pak nabývají různých podob. Ve Francii
působí Komise pro rovné zacházení a anti-diskriminaci, v Británii relativně
dlouhou dobu koexistovaly Komise pro rasovou rovnost, Komise pro práv osob
137

Rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 18.12.14, sp. zn. C-354/13.

138

Rozhodnutí Tribunálu ochrany rovnosti a nediskriminace Finska ze dne 14.12.15, sp. zn. 31/2015.

139

Společné soužití

140

Usnesení Nejvyššího soudu Polska ze dne 25.02.16.

141

Equality bodies
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s postižením a Komise pro rovné příležitosti, v Nizozemí funkci vykonává
všeobecný Institut lidských práv. Fungování těchto institucí na jednu stranu
vychází z pramenů práva a soudního rozhodování, na stranu druhou je schopno
upozorňovat na nedostatky, které v praxi panují, a vytvořit tím naopak podklad
pro zbylé dvě oblasti vlivu. Crowley v závěru své studie chválí pozitivní vývoj,
dodává však, že ještě nějakou dobu potrvá, než instituce zajišťující rovnost
všeobecně dosáhnout stejné úrovně kvality jako obecné instituce lidskoprávní. 142

142

CROWLEY, Niall. Merging mandates of equality bodies and national human rights institutions – a
growing trend. In European equality law review (2016, str. 34 a násl.)

53

Rozšiřování principů z pohledu společnosti a práva

3. ČÁST – ROZŠIŘOVÁNÍ PRINCIPŮ Z POHLEDU
SPOLEČNOSTI A PRÁVA

Podstatou části třetí je zasazení vývoje principů rovnosti a zákazu
diskriminace do společenského a právního kontextu. Proto jsem ji pojala jako
soubor nejčastějších argumentů a teorií, které rozšiřování obsahu těch pojmů
buď proklamují, nebo se mu naopak snaží bránit. Každý důvod je stručně uveden,
rozebrán a následně případně okomentován. Podle mého názoru nestačí jen
zachytit hlavní změny, ale považuji za vhodné je též doplnit o kontext, tedy o
vysvětlení, proč nastávají, s čím souvisí, jaké mohou přinášet hrozby.

3.1 Argumenty podporující rozšiřování principů

3.1.1 Společenský prospěch
Diskriminace je jevem, který společenské mínění podceňuje, jevem
schopným narušovat rovný přístup k lidským právům a svobodám, jevem
vyvolávajícím sociální vyloučení. Její omezování neučiní zadost pouze
právním předpisům a závazkům z mezinárodního práva. Má též potenciál
společnost obohatit.
Postupné změny ve společnosti panujících názorů představují hned
několik důvodů, které rozšiřování těchto principů podporují. V první řadě jde
stále o pokrok. O zlepšování životní úrovně, o dlouhodobě panující mír (ve
státech, jichž se rozvoj těchto principů dotýká), o možnost se těmito otázkami
zaobírat, neboť jiným, palčivějším, již bylo poskytnuto řešení. Globalizací
podporovaná narůstající otevřenost dává prostor novým myšlenkám a tématům.
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S vývojem myšlení společnosti, která má větší tendence zranitelné skupiny
chránit, jdou ruku v ruce změny dotýkající se přímo těchto skupin, které se nebojí
z nich těžit. Stručně řečeno to začalo nabouráváním dlouhou dobu panujících
stereotypů – ženy, zdravotně postižené osoby či lidé v důchodovém věku si
přestávají (nebo spíše přestali) připadat méně využitelní například v pracovním
prostředí. Více si hledí svých práv, více brojí za příležitosti, ohledně kterých se do
té doby očekávalo, že budou využívány „zdatnějšími“ složkami společnosti. A
samozřejmě tím, jak se díky svému zájmu více dostávají do situací, kdy by k jejich
diskriminaci mohlo dojít, je vyvíjen tlak na zákonodárce, aby jim poskytoval větší
míru práv a dostatečně je reflektoval. Neboť dokud se tyto ochrany hodné
skupiny nedostávaly do konfliktních situací, kde by jejich právo na rovnost mohlo
být narušováno, nebyla široká míra ochrany před diskriminací prostě nutná.
Další se společenským míněním propojenou oblastí je vůbec povědomí o
této problematice. Dle průzkumů společnosti STEM se totiž názor, že
diskriminace nepřestává být často se objevujícím a problematickým jevem, spíše
šíří než mizí. Nezisková organizace zaměřující se na empirické průzkumy
monitoruje vnímání diskriminace pravidelně, první výsledky získala již v roce
2003. Od tohoto shromažďování dat měl dle jejích poznatků narůst postoj, že
diskriminace je zaprvé nebezpečná, a zadruhé stále frekventovanější, a to o
desítky procent.143 U průzkumů tohoto typu je samozřejmě nutné brát v potaz
jejich omezenou relevanci především vzhledem k počtu respondentů, a hlavně
s postupem času klesající hodnověrnost. Otázku problematiky diskriminace si
však položil i tzv. Eurobarometr, mechanismus realizovaný především
Evropskou komisí, jehož účelem je právě získávat informace o veřejném mínění
o sporných tématech. V roce 2012 realizoval dotazování napříč většinou unijních

143

Přibývá lidí, podle nichž je diskriminace v ČR velkým problémem. Zpravodajský server Romea.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/pribyva-lidi-podle-nichz-je-diskriminace-v-cr-velkymproblemem (cit. dne 19.12.16)
Vnímání diskriminace v naší zemi. Ústav empirických výzkumů STEM.
https://www.stem.cz/vnimani-diskriminace-v-nasi-zemi-1833/ (cit. dne 19.12.16)
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států včetně České republiky. 144 Pokládané dotazy se netýkaly jen toho, jak
respondenti diskriminaci vnímají, ale třeba i toho, zda znají svá práva, zda by
věděli, na koho se v případě nerovného zacházení obrátit nebo zda jsou spokojení
s postoji a kroky, které zaujímají političtí představitelé. 145 Výsledky STEMu byly
potvrzeny, avšak jen v některých oblastech – jako nejvíce palčivou viděli dotázaní
diskriminaci z důvodu národnosti či etnického původu (nadpoloviční většina),
zatímco nerovné zacházení, jehož příčinou je pohlaví, vnímalo zhruba třicet
procent. Zajímavé je, že zatímco opět zhruba třicet procent respondentů v celé EU
si stojí za názorem, že boj se všemi formami diskriminace je v jejich zemi spíše
neúčinný, v České republice nespokojenost vyjádřilo čtyřicet osm procent.
Z dostatečné úrovně ochrany menšinových skupin plyne prospěch i
zbývající většině. Podle komentáře k Antidiskriminačnímu zákonu je rovnost
typickým pojmem právním, který však přesahuje do dalších rovin - té historické,
kulturní, obecně hodnotové. Další práce s tímto pojmem prospívá čím dál většímu
množství jednotlivců, jejichž práva nebyla dodržována. Zároveň ale prospívá
společnosti jako celku, protože ochranou menšin, tím, že jim dává pocit bezpečí a
zabraňuje tomu, aby ze strachu z perzekuce danou společnost opouštěli,
zachovává uvnitř oné společnosti diverzitu. Z kvalitně nastavených ochranných
norem těží tedy nejen jednotlivci a menšinová skupina, ale též společnost jako
celek, neboť se nepřipravuje o menšinový pohled.146
Sem spadá i téma sociálního vyloučení. Grygar se ve svém příspěvku do
sbírky, jejímž cílem je osvěta zaměstnanců veřejné správy v oblasti diskriminace,
kromě svého pohledu na problematiku zabývá tzv. symbolickým kapitálem.
Zatímco některé teorie definují symbolický kapitál jako zastřešující pojem pro

144

Discrimination in the EU in 2012. Portál Evropské komise.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf (cit. dne 19.12.16)
145

Diskriminace v EU v roce 2012, Česká republika. Portál Evropské komise.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_fact_cz_cz1.pdf (cit. dne 19.12.16)
146

BOUČKOVÁ a kol. (2016. Str. 3 a násl.)
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kapitál kulturní a sociální, lze se setkat i s jeho vymezením nezávisle na těchto
ostatních druzích. Pak představuje hodnotu, která má svou váhu, jen pokud ji jako
hodnotu uznává společnost. Grygar tento druh kapitálu, konkrétně jeho
nedostatek, přidává mezi ostatní důvody, které diskriminaci obvykle vyvolávají.
Uvádí, že k vyloučení dochází mimo jiné u jednotlivců, kteří jsou společností
vnímáni jako nedostatečně nadaní, prospěšní. Zatímco však kapitál ekonomický
či sociální, konkrétně jeho míra, jíž je daný jedinec obdařen, je jednoznačně dán,
to, co je považováno za dostatek kapitálu symbolického, závisí na společenském
vnímání. A společnost je schopna na základě tohoto vnímání k vyloučení
přikročit.147 Bariéry tohoto přístupu jsou dvojí – ty, které jsou společnosti dané
právem, a ty, které pramení z lidství, z morálky, soucitu, respektu. Všechny ty, na
jejichž základě by měla společnost jako celek jednat sama od sebe, aniž by jí to
bylo autoritou nařizováno. Druhá jmenovaná kategorie však ne vždy funguje.
Proto se přijímá a narůstá jiná blokace těchto tendencí – právní normy.

3.1.2 Udržování dostatečné úrovně ochrany
Čím širší bude vymezení diskriminačního jednání a záruk rovnosti, tím
větší bude prostor pro případné narušení. Proto je nezbytné věnovat této
oblasti neustálou pozornost a vyrovnávat se s novými problémy.
Rozšiřování definic těchto principů a nárůst úkonů, které jsou jako
diskriminační spatřovány, může způsobovat problém začarovaného kruhu. Čím
více se tato oblast pokrývá ochrannými pravidly, tím více je snahy tato pravidla
obcházet. Neboť to, co je pro oběť diskriminační, bývá pro „pachatele“
(zaměstnavatele, pronajímatele) jednoduše příhodné, a proto se snaží uzpůsobit
své jednání takovým způsobem, aby dosáhl svého, ale zároveň neporušil žádnou
z antidiskriminačních norem. Toto lze ilustrovat na rozdělení diskriminace na
147

GRYGAR, Jakub. Sociální vyloučení, předsudky a diskriminace. In Antidiskriminační vzdělávání a
veřejná správa v ČR. Příručka pro zaměstnance veřejné správy. Praha: Multikulturní centrum Praha,
2006. Str. 49 a násl.
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přímou a nepřímou. Zpočátku se antidiskriminační boje soustředily na to, co dnes
pokrývá pojem přímá diskriminace. Pak se ale soudy začaly setkávat s případy,
kdy diskriminující přestali práva porušovat přímo, ale začali vytvářet pravidla,
která jim vyhovovala a zásadu rovného zacházení porušovala nepřímým
způsobem.
Na to se pak přímo napojuje další související otázka – čím více definic se
tohoto tématu dotýká, čím více se vymezí jednání, která by tyto definice mohla
naplňovat, tím více zároveň narůstá problém s řešením jednotlivých situací.
Neboť čím větší je záběr antidiskriminačního principu, tím více případů se stává
sporných, protože v nich lze nalézt nějaký prvek nerovného zacházení. A jakmile
se pak o nějakém případu rozhodne (ačkoli toto se odvíjí od významu soudu,
který rozhodnutí vydá), otevírá se prostor pro další rozšíření. A stejně jako nelze
nechat bez ochrany některou z oblastí diskriminačního jednání, není možné
neposkytnout všem subjektům obdobnou míru ochrany.
Pojem zákazu diskriminace se rozšiřuje proto, že s vyvíjející se společností
se mění její pohled na sebe samotnou a na její jednotlivé členy. Proto dnes
například nemluvíme jen o právu na rovné zacházení pro osoby různého pohlaví,
a nedostačuje ani kategorie odlišné sexuální orientace, ale nově kategorizujeme i
odlišnou pohlavní identifikaci.

3.1.3 Rozdíly ve vztazích soukromého a veřejného práva148
Podle převažujícího výkladu lze práva obsažená v Listině přímo užít jen na
vztahy mezi jednotlivcem (právnickou osobou) a státem. Zakotvení pouze
na ústavní úrovni tedy porušuje zásadu rovnosti samo o sobě, neboť nedává

148

Blíže k otázce viz kapitola 1.2.3 Omezení principů.
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subjektům stejnou míru ochrany ve vztazích soukromého a veřejného
práva.
Zajištění stejné míry ochrany a stejného přístupu k ní pro vztahy
veřejného i soukromého práva byl jeden z klíčových argumentů při přijímání
Antidiskriminačního zákona. I kdybychom převzali onu zlatou střední cestu, tedy
že

soudce

k antidiskriminačním

ustanovením

v jednotlivých

případech

přihlédnout musí, stále to neposkytuje stejnou míru jistoty, jako v případech
sporu

mezi

jednotlivcem

a

státem.

Z tohoto

pohledu

představuje

Antidiskriminační zákon jedno velké rozšíření spočívající ve srovnání pozic
diskriminovaného ve vztazích se státem a se soukromým subjektem. 149 Ve
vztazích soukromého práva tím dochází k částečnému omezení stěžejní
občanskoprávní zásady – autonomie vůle. Na druhou stranu se tím ze
subjektivního veřejného práva (jak bývají práva zakotvená Listinou pojímána)
stalo pro určité oblasti soukromoprávních vztahů právo dosažitelné i v těchto
vztazích. Stát promítnutím principů obsažených v Listině do zákona tak zajistil
nejen přímou možnost vynucování těchto práv vůči sobě samému, vůči orgánům
veřejné moci, ale i vůči třetím osobám.150

3.1.4 Hrozba extremismu
Nebude-li menšinovým skupinám poskytnuta dostatečná záruka ochrany a
nebude-li společnost ohledně problematiky diskriminace poučena, dojde
k nárůstu počtu extremistických hnutí, mířících především na boj proti
těmto menšinám.

149

Nikoli však všech soukromoprávních vztahů, nelze opomenout paragraf první, který oblasti
působnosti vyjmenovává. Zásahy do soukromého práva se týkají především vztahů mezi zaměstnanci
a zaměstnavateli a přístupu ke zbožím a službám.
150

IVIČIČ, Marek. Zásada rovného zacházení v soukromém právu pohledem práva ústavního. COFOLA
2010: The Conference Proceedings. 1. edice. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Str. 537 a násl.

59

Rozšiřování principů z pohledu společnosti a práva

V řadě států v dnešní době narůstají tendence, díky nimž mohou
zranitelné skupiny pociťovat potřebu vyšší míry ochrany. Dochází k opětovnému
rozšiřování extremistického nacionalismu. Směr, který do centra pozornosti staví
národ, v důsledku čehož omlouvá, případně propaguje nedemokratické jednání
s příslušníky jiných etnik a národů, představuje hrozbu právě pro obyvatele,
jejichž diskriminace je dle průzkumů vnímána jako nejsilnější – pro odlišné
etnické a národnostní skupiny.
Sílící extremistické hnutí pozoruje především na základě výsledků
voleb151 jak do národních parlamentů, tak do toho Evropského, i Český helsinský
výbor, nevládní nezisková lidskoprávní organizace, patřící do seskupení
Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva. 152 Ve své Zprávě o stavu
lidských práv píše, že nárůst nedemokratických jednání, vyvolaných
151

Na základě voleb do Národní rady Slovenské republiky, které proběhly počátkem letošního roku,
získala Lidová strana Naše Slovensko čtrnáct křesel z celkových sto padesáti. Krom odmítání setrvávání
v organizacích NATO a Evropské unii se ve volebním programu této stranu objevují sliby jako například
tento: Vláda nemá odvahu konať a tvrdo zasiahnuť proti cigánskemu teroru. My ju však máme!
Výňatek z publikace Naše Slovensko, noviny politickej strany Mariana Kotlebu. Str. 4.
http://www.naseslovensko.net/wp-content/uploads/2016/02/nase-slovensko-februar-2016.pdf (cit.
dne 21.12.16)
Rozbor úspěšnosti pravicových stran ve volbách do Evropského parlamentu například zde:
http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/v-eurovolbach-slavili-velky-uspech-extremiste-populiste-anacionaliste-potvrzuje-se-tak-trend-agresivity-a-nesnasenlivosti (cit. dne 21.12.16)
152

Tyto obavy se neobjevují pouze v názorech lidskoprávních seskupení, obdobný názor vyjádřil též
např. Svoboda: Projevy politického extremismu jsou aktuálním fenoménem současného globálního
světa, přičemž stoupající tendence politické (či jiné) nesnášenlivosti až extremismu nabývají lokálně
takových rozměrů, že způsobují velmi napjaté vztahy mezi státy či národy a vytvářejí napjatou
mezinárodně politickou a obecně společenskou situaci. Důvody politického napětí a politického
extremismu mezi státy jsou různé, ale dá se říci, že převažují důvody národnostní, geopolitické, rasové
a náboženské. … V současné době je nejnebezpečnější formou politického extremismu u nás
neonacismus a nacionalismus.
SVOBODA, Ivo. Politický extremismus a terorismus jako destabilizující prvek vnitřní bezpečnosti státu.
Str. 1.
http://www.teorieib.cz/pbi/files/22-SVOBODA.pdf (cit. dne 19.12.16)
Varování pak obsahuje i unijní dokument Příručka evropského antidiskriminačního práva, která se
vyjadřuje již o konci dvacátého století: Obavy z ožívajícího extremistického nacionalismu v některých
členských státech EU podnítily u vedoucích představitelů dostatečnou politickou vůli, která umožnila
změnu Smlouvy o založení Evropského společenství, jež dala Společenství pravomoc přijímat v těchto
oblastech právní předpisy.
Příručka evropského antidiskriminačního práva (2010. Str. 14)
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nesnášenlivostí a rasismem, se zaznamenává již posledních deset let, a v letech
2014 až 2015, na něž se průzkum zaměřuje, jsou tyto tendence stále na vzestupu.
Příčiny spatřují v zakořeněném rasismu, ale též v nejistotě vyvolané současnou
dobou. Nejistotu podporují ekonomické změny, ale především již zmíněná situace
na Blízkém východě a s ní související uprchlická krize, nestabilní politické vztahy
mezi světovými mocnostmi a další celosvětové faktory.153 Vedle poukazování na
toto nebezpečí Výbor zároveň kritizuje nedostatečná opatření státních orgánů,
které dle jeho Zprávy nevhodně reagují (či nereagují vůbec) na společenskou
situaci, nesnaží se nesnášenlivé projevy potlačovat, ani jim ideálně předcházet
osvětou a dalšími vhodnými kroky.154
Česká republika je na mezinárodní úrovni dlouhá léta kritizována za
nevhodný přístup k romské komunitě.155 Podle Stínové zprávy Centra pro lidská
práva a demokratizaci napětí mezi většinovou společností a romskou menšinou
narůstá. Problémy spatřuje především v pohraničních oblastech, kde vzhledem
k vyšší koncentraci Romů dochází též k většímu množství veřejných protestů,
organizovaných extremistickými uskupeními.156 V souvislosti s přetrvávající
uprchlickou krizí jsou relevantní i poznatky týkající se muslimské komunity,
ačkoli k vydání zprávy došlo dříve, než krize udeřila naplno. Zpráva uvádí, že
ačkoli jsme v porovnání s dalšími evropskými zeměmi vůči muslimům spíše
153

Zpráva Českého helsinského výboru o stavu lidských práv v České republice v letech 2014 a 2015.
Český helsinský výbor, 2014–2015. Str. 5.
http://www.helcom.cz/cs/o-nas/zpravy-o-stavu-lidskych-prav-v-cr/ (cit. dne 20.12.16)
154

Zpráva Českého helsinského výboru (2014–2015, str. 16)

155

Především v oblasti školství, ale i dalších, například přístupu k bydlení či zaměstnání.

„Výbor bere na vědomí snahu účastnického státu působit proti rasově motivovanému násilí a rasové
diskriminaci, nicméně je nadále znepokojen pokračujícím výskytem rasově motivovaného násilí a
podněcování k nenávisti, i přetrvávající nesnášenlivostí a faktickou diskriminací, zejména pokud jde o
romskou menšinu.“ Výňatek z posledního Závěrečného doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové
diskriminace. Str. 1.
https://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezinumluv/zaverecna_doporuceni_CERD.pdf (cit. dne 19.12.16)
156

JANKŮ, Linda / KNOB, Miroslav / KRAJŇANSKÝ, Václav / MATUŠINOVÁ, Anna / MELCROVÁ, Zuzana
/ SMEKAL, Hubert. Rasismus a diskriminace v České republice. Centrum pro lidská práva a
demokratizaci. ENAR, Stínová zpráva z let 2011 až 2012. Str. 6
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tolerantní, tento stav je dán především malým počtem příslušníků této komunity
na našem území, a dále tím, že často zastávají společensky oceňované pracovní
pozice. Přesto je poukázáno na to, že tento poklidný stav se může snadno změnit
vzhledem k nedostatečné informovanosti a zavádějícímu přístupu médií.157

3.1.5 Vliv mezinárodních společenství
Boj proti diskriminaci se v posledních deseti až dvaceti letech stal jednou
z hlavních politik Evropské unie. Mnohé další mezinárodní organizace se
s ním nějakým způsobem vyrovnávají ještě déle. Státy jsou pak povinny
zapracovávat některé akty do své legislativy, vedle toho se jedná o oblast,
kde mohou projevit zájem o mezinárodní cíle a snahu o zlepšení světové
společnosti.
Tlak z prostředí mezinárodních organizací je důvodem sám o sobě. 158
Česká republika za poslední desetiletí ratifikovala většinu úmluv a je rozvíjejících
dodatků a protokolů, čímž na sebe povinnost respektovat jejich obsah
dobrovolně vztáhla. Dlouhou dobu to vypadalo, že závazek chránit principy
rovnosti a zákazu diskriminace sice reflektujeme, ale ne natolik, že bude pojata
iniciativa změnit právní úpravu. Především však na základě unijních předpisů
došlo nakonec k přijetí Antidiskriminačního zákona.

157

JANKŮ a kol. (2011–2012, str. 2)

K mediálním postupům i jeden současný příklad – kauza týkající se jednání televizního kanálu Prima
z května roku 2015.
NUTIL, Petr. Kauza prima – shrnutí. Rozbor pro webový portál Manipulátoři.cz.
http://manipulatori.cz/kauza-prima-shrnuti/ (cit. dne 14.02.16)
158

Charakteristiku mezinárodních organizací zabývajících se výlučně či částečně otázkou diskriminace,
jejichž je Česká republika členem, a úmluv, které ratifikovala, lze najít zpracovanou ve Vládní zprávě o
možnostech opatření k odstranění diskriminace. Zpráva je však z roku 2002, kdy od této doby došlo
k mnohým změnám, například ke zmíněnému přistoupení ke Třetímu opčnímu protokolu k Úmluvě o
právech dítěte nebo k ratifikaci Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, která rovnosti a
diskriminaci věnuje článek pátý.
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Krom toho mnohé návrhy zákonů či vládních nařízení, které začínají svoji
cestu legislativním procesem v odborných výborech Rady vlády pro lidská práva,
obsahují ve svých odůvodněních odkazy na periodické zprávy zasílané Výborům
OSN a jejich následné ohodnocení. Vedle jednostranného plnění závazků pak tato
oblast vytváří prostor pro mezistátní spolupráci, která může sloužit k udržování
a prohlubování vztahů mezi dotčenými sektory, ale i mezi státy obecně. Jako
příklad lze uvést Národní strategii pro práci Policie ČR ve vztahu k národnostním
a etnickým menšinám z roku 2002, jejímž smyslem bylo zlepšit jednání policie ve
vztahu k příslušníkům těchto menšin a napomoci tomu, aby se zásahy policejních
sborů týkající se otázek menšin staly efektivnějšími. Na tomto projektu docházelo
ke spolupráci s Velkou Británii, a to jak na té nejvyšší úrovni při koordinaci
ministerstev vnitra, tak na úrovni samotných sborů prostřednictvím školení. O
obdobné spolupráci se v témže roce jednalo též s Kanadou. Krom naznačeného
utužování vztahů jde o další z možností, jak udržovat začlenění České republiky
mezi západní státy.

3.1.6 Historický kontext
Evropské i další státy v osmdesátých a devadesátých letech začaly
antidiskriminačnímu zákonodárství věnovat zaslouženou pozornost, od
účinnosti dvou základních unijních směrnic této oblasti se zájem ještě
zvýšil. Česká republika by měla napravit své vybočení z tohoto „trendu“.
Dalším důvodem, který se české společnosti dotýká, může být snaha
vyrovnat se s tím, že téma diskriminace u nás bylo dlouhou dobu přehlíženo.
Čermák mluví o tendencích daný jev spíše zlehčovat než řešit. Poukazuje na to, že
zatímco ostatní, především unijní státy braly ve své legislativě nedodržování
rovného zacházení v potaz již od počátku osmdesátých let, politické strany u nás
místo konkrétních kroků setrvávaly spíše u úvahy, zda má smysl nějaké kroky
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podnikat.159 Sokačová k tomu dodává, že i přes unijní snahy u nás zůstává téma
diskriminace bez dostatečné osvěty, a není vhodně pokryto ani neziskovými
organizacemi, ani právním sektorem.160
Kühn tento nezájem vysvětluje polistopadovým odmítáním všeho, co bylo
pro předchozí režim typické – za socialismu se hlásalo heslo rovnosti, proto jsme
k její ochraně a zakotvování hledali cestu postupně, abychom se vyhnuli její
opětovné idealizaci.161 Faktem zůstává, že pro některé západní státy se toto téma
stalo až typickým, například pro Spojené státy či Velkou Británii, které se i přes
mnohé protesty především ve druhé polovině dvacátého století samy, bez
mezinárodního

tlaku,

vydaly

cestou

prosazování

antidiskriminačního

zákonodárství. V Československé a následně České republice k těmto krokům
příliš nedocházelo, neboť zakotvování lidských práv nebylo pro panující režim
prioritou. Následné kroky pak začaly být vykonávány především jako snaha
naplnit závazky lidskoprávních a dalších organizací.162 Lze tedy říci, že u nás
chybí ona několik desetiletí se rozvíjející kultura, jak na poli legislativním, tak
v oblasti soudní, a je načase tento stav napravit.

159

ČERMÁK, Michal. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací jsou základem zachování lidské
důstojnosti. In Neviditelný problém (2010, str. 7)
160

SOKAČOVÁ, Linda. Závěrečná zpráva z výzkumu Nenechte se diskriminovat. In Neviditelný problém
(2010, str. 29)
161

SOKAČOVÁ, Linda. Rozhovor se Zdeňkem Kühnem pro výzkum Nenechte se diskriminovat. In
Neviditelný problém (2010, str. 55)
162

ŠTĚPÁNKOVÁ, Martina / ČIŽINSKÝ, Pavel (2007, str. 7 a násl.)
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3.2 Argumenty bránící rozšiřování principů

3.2.1 Přílišná regulace z pohledu lidského jednání
Diskriminující nerovná se špatné. Právní normy by neměly limitovat
přirozené lidské jednání. Pokud člověk v této oblasti překračuje nějaké
meze, tak pouze ty etické, a případná neslušnost by neměla být
sankcionována právem.
Zákaz diskriminace a nastolování rovnosti je pro někoho zbytečným
zásahem do běžných mezilidských vztahů, do toho, jak se k sobě lidé chovají. A
slušné a správné lidské chování není předmětem práva, nýbrž etiky jakožto
filosofické disciplíny pojednávající o morálce a etikety jakožto souboru pravidel
slušného chování. Zde by bylo na místě namítnout, že právo jakožto
společenskovědní disciplína nemodifikuje chování lidí jen v těchto dvou
oblastech, ohniskem protiargumentu však je tvrzení, že právě zde zásahy
vyvolávají největší frustraci, největší pocit omezování. Důslednější vynucování
slušnosti a morálního jednání (například výukou etikety ve školách) by roli
antidiskriminačního práva zastoupilo dostatečně.
Je možné, ba pravděpodobné, že kvalitní výchovné působení třeba od věku
studentů základních škol by v adresátech tohoto působení vyvolalo zábrany pro
diskriminační jednání. Dokud se však společnost nedostane do stavu, kdy
menšinové skupiny nebudou bez obav o svá práva, musí tyto záruky zastoupit
jiný systém, a to systém právní, neboť diskriminační jednání především upírá
dotčeným jejich rovný přístup k právům a svobodám.
Zásada zákazu diskriminace pro někoho představuje umělou korekci
lidského jednání, která omezuje přirozenost, přirozený obranný postoj jak
jednotlivce, tak společnosti. Úvaha staví na tom, že člověk diskriminuje na
základě předsudků. Předsudku (stejně jako diskriminaci) většina z nás
65
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automaticky přiřadí negativní konotaci. To však není vždy na místě – podle
Blooma se často jedná o racionalitu, nikoli hloupou zaslepenost. Lidé podvědomě
užívají své dosavadní znalosti o prostředí, které je obklopuje, aby na základě
těchto znalostí byli schopni generalizovat, což jim umožní rychlejší rozhodování.
Bloom k tomu dodává, že i zaujatost vůči určitým skupinám je nám daná, jen si ji
ne vždy uvědomujeme. Bez váhání upřednostníme například rodinu a přátele
před lidmi, které osobně neznáme.163 Na základě obdobných podkladů se
diskriminace prezentuje jako složka lidského chování, prostřednictvím níž
diskriminující chrání sám sebe, volí takovou alternativu, která mu přináší pocit
bezpečí. Člověk sám posoudí, kdy je pro něj diskriminující jednání nejlepší
možností, a kdy již by jeho výběr překračoval hranice. 164 Nepotřebuje právní
normu korigující toho rozhodování. Která by určila, jaký způsob rozlišování je
racionální, tudíž obhajitelný a právem neřešený, a jaký naopak představuje
společenský problém. Dokud se rozlišující jednání nedostane do rozporu s jiným
právním odvětvím, ať již trestním či občanským, jde o volbu každého z nás, jíž má
být dán svobodný prostor.
Tato úvaha je sice smysluplná, ale nikoli plošně aplikovatelná.
Samozřejmě existují situace, kdy je jednání na základě předsudků či výběr pro
sebe vhodnější varianty (bez ohledu na dopad na ostatní) obhajitelné, stejně tak
se ale subjekty dostávají do situací opačných. A nejsou-li schopny je posoudit tak,
aby nedošlo k poškození jiného, antidiskriminační právo je pro ně vodítkem.
O diskriminaci jako o lidské přirozenosti se zmiňuje též Appeltová,
tentokrát v souvislosti s médii, konkrétně s tím, jak se vůči diskriminaci staví, jak
ji prezentují svým posluchačům. Podle jejího výzkumu z let 1996 až 2009 se
v mnohých mediálních portálech objevovalo vymezení diskriminace jako běžné
163

BLOOM, Paul. Can prejudice be a good thing?

https://www.ted.com/talks/paul_bloom_can_prejudice_ever_be_a_good_thing (cit. dne 03.01.17)
164

KHOREL, Tomáš. Všichni diskriminujeme!

http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-vsichni-diskriminujeme-d60/p_spolecnost.aspx?c=A090803_163421_p_spolecnost_wag (cit. dne 03.01.17)
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součásti života, kterou je nesmyslné legislativně upravovat, natož zakazovat. 165
Její poznatky doplňuje Sokačová svým pozorováním rétoriky politických stran a
vrcholných státních představitelů.166 167
Přístup některých médií či politických stran je otázkou sám o sobě, dle
mého názoru má smysl k němu dodat pouze to, že pokud tyto dva hlavní faktory,
působící na to, jak společnost vnímá zásadní otázky, nepůjdou příkladem, je
naivní uvažovat o tom, že se společnost „správnému“ jednání naučí sama.

3.2.2 Přílišná regulace z pohledu práva
Antidiskriminační normy představují neopodstatněná omezení pro běžná
právní jednání soukromého subjektu. Nadbytek regulace je vedle toho
schopen uškodit i samotným adresátům ochrany.
Autor příspěvku pro portál Liberálního institutu Šíma například staví
rozhodování omezované diskriminačními zákazy proti právu na nerušený výkon
vlastnictví. Onen přirozený výběr pro jedince nejpřínosnější varianty přenáší na
volbu vlastníka (podniku, domu), který realizuje svá práva k věci tak, aby (v
mezích právního řádu) maximalizoval své příjmy. Díky antidiskriminačním
normám nemůže však své právo využívat plně.168

165

APPELTOVÁ, Michaela. Mediální diskurzy. In Gender a demokracie: 1989–2009. Praha: Gender
studies, o.p.s., 2009. Str. 28.
166

Připomíná například usnesení Senátu, které provázelo přijímací proces Antidiskriminačního zákona.
V tomto usnesení zazněl na jednu stranu souhlas s naplňováním unijních požadavků, na stranu druhou
je zde zákon vnímán jako umělý zásah do přirozeného vývoje společnosti, který požadavek rovnosti
nadřazuje principu svobody. Obdobné vyjádření doplňovalo veto tehdejšího prezidenta, Václava
Klause: „Zákon se snaží odstranit nerovnost, která je však přirozeným jevem. Kdykoli se rozhodujeme,
rozhodujeme se na základě našich subjektivních preferencí nebo našich stejně subjektivních
zkušeností.“
167

SOKAČOVÁ, Linda. Závěrečná zpráva z výzkumu Nenechte se diskriminovat. In Neviditelný problém
(2010, str. 28)
168

ŠÍMA, Josef. O právu na diskriminaci.
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Nárůst antidiskriminačních pravidel však nevede k likvidaci vlastnického
práva. Jak stanoví Listina základních práv a svobod169, vlastnictví zavazuje, a to
mimo jiné tím způsobem, že nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v
rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Vlastnické právo řadíme mezi
práva absolutní, práva působící vůči všem, což ale nevylučuje ústavodárcův
požadavek na respekt práv druhých.
Další problematická oblast je ta pracovněprávní. Shrnutí některých
přístupů nabízí Ondřejková ve článku zaměřujícím se na nerovnost v přístupu
k zaměstnání a odměňování pro muže a ženy. 170 Oním řešením je pak především
pro zastánce liberálního myšlení samotný trh, na němž se subjekty ve snaze
získat patřičně oceněné pracovní místo střetávají. Rozdíly, vznikající
v následování tržních požadavků, tedy ve snaze zaměstnavatelů o maximalizaci
výkonu svých zaměstnanců, nemůžeme považovat za protizákonné. Scheu se
zabývá blízkým tématem, jeho příspěvek rozvíjí myšlenku, že subjekty, které
vykonávají rozhodnutí na příslušném trhu (opět trhu práce, ale i například
v oblasti nemovitostí), se často nacházejí mezi dvěma mlýnskými koly. Na jedné
straně respektují antidiskriminační normy, na druhé straně by bylo v jejich zájmu
sledovat poptávku a přizpůsobit se tržnímu vývoji (například právě při výběru
zaměstnanců, čehož

se týká jedna z kauz

ve článku zmíněných).171

Z předestřených názorů mimo jiné vyplývá, že mnohé rovnost nastolující normy
mohou při své aplikaci vyvolat nespravedlnost, neboť dopadají na subjekty, jež
svým jednání nemíří cíleně proti principům, které tyto normy chrání. Milton se
též vyjadřuje proti zákonodárství, jehož cílem je zabránit diskriminaci
v zaměstnávání, neboť nastolením nediskriminačních požadavků stát podrobuje
každý jeden kontrakt svému schválení. Vedle toho se nemusí ve všech případech
http://stats.libinst.cz/stranka.php?id=27 (cit. dne 03.01.17)
169

Čl. 11 (3)

170

ONDŘEJKOVÁ, Jana. Překonání diskriminace v odměňování mužů a žen: Úkol pro trh nebo pro
zákonodárce? Jurisprudence, 2015, č. 4. Str. 16–20.
171

SCHEU, Harald Christian. Trh a antidiskriminační právo: Nepostižitelná diskriminace jako součást
tržní reality. Jurisprudence, 2015, č. 3. Str. 15–22.
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povést, že zákon opravdu dopadne na osoby, na něž cílí. V neposlední řadě pak
antidiskriminačními pravidly dochází k tomu, že vláda zasahuje do současných
společenských preferencí.172
Antidiskriminační zákonodárství se nejprve začalo vytvářet pro oblast
pracovního práva proto, že zde k porušování rovnosti docházelo nejčastěji.
Proklamované tržní mechanismy totiž často fungovaly pouze ku prospěchu té
silnější strany. Hlavní zdroj norem této oblasti, Evropská unie, se v první řadě
snažila sloučit pracovněprávní vztahy se svými cíli, z toho důvodu mohou některé
předpisy působit jako příliš přísné. Kritické studie přináší několik typických
příkladů, kdy antidiskriminační normy selhávají, opomíjejí ale nesrovnatelně
větší množství kauz, kde zafungovaly.
Vedle toho zaznívá obava z prorůstání norem do čistě soukromých vztahů.
Na jednu stranu nelze v případě oněch dvou principů vložit mezi právo soukromé
a veřejné dělící čáru a umožnit subjektům dovolávat se ochrany jen ve vztazích
vertikálních, jak někteří teoretici aplikovatelnost Listiny před přijetím
Antidiskriminačního zákona vykládali. Na straně druhé se však nacházejí dvě
hrozby

–

zda

existuje

pevně

nastavená

mez

pro

aplikovatelnost

antidiskriminačních norem ve vztazích stát nezahrnujících a zda nedochází
k pošlapání základních stavebních kamenů soukromého práva, tedy autonomie
vůle,

svobody

rozhodování.

Odpůrci

horizontálního

působení

zákazu

diskriminace nepovažují jeho zařazování do obecného právního předpisu,
dopadajícího i na soukromoprávní otázky, za nutné, neboť zásady výslovně
řečené v občanském zákoníku poskytují dostatečnou jistotu dodržování rovnosti.
K tomu přidávají další argument, dle něhož účinnou záruku představuje sama
autonomie vůle, antidiskriminačními normami svazovaná, neboť díky ní se
mohou subjekty rozhodnout pro ně nevýhodnou smlouvu neuzavřít a poměrů,
které by mohly narušit jejich rovnost, se neúčastnit. Pokud již k porušení principu
rovnosti dojde, nabízí se několik metod ochrany – odvolat se na princip rovného

172

FRIEDMAN, Milton. Kapitalismus a svoboda. Praha: Liberální institut, 1993. Str. 101–102.

69

Rozšiřování principů z pohledu společnosti a práva

postavení, na dobré mravy, využít institut žaloby na ochranu osobnosti. 173 Zákaz
diskriminace pouze na ústavní úrovni je proto v pořádku, neboť jím dosahovaná
rovnost se má realizovat jen ve vztahu vůči státu, jen vůči státu lidem náleží nárok
na stejný přísun práv, na stejné zacházení, na fungující ochranu.
V této otázce je nutné si uvědomit, že jak unijní směrnice, tak
Antidiskriminační zákon vymezují oblasti, v nichž se nediskriminační požadavky
uplatňují. Rozšiřování principu diskriminace tedy neznamená, že by subjekt
v žádné oblasti soukromého práva nemohl jednat bez ohledu na tento předpis.
Normy antidiskriminačního práva navíc subjektu nepřikazují způsob, jakým
vybírat či konat, a samy popisují případy, kdy se o diskriminaci nejedná.
Narůstající množství diskriminačních důvodů společně s čím dál více
rafinovanými způsoby diskriminaci zastírat začíná údajně komplikovat postavení
těch, které normy chrání. Tento stav lze nalézt pod označením druhá generace
diskriminace a jeho negativum spočívá v tom, že trpí-li poškozený diskriminací
z více důvodů, může to znesnadnit jeho postavení před soudem. Například proto,
že některé důvody jsou soudy obecně vnímány jako hodnotnější (závažnější), či
proto, že to může vést k odlišnému posuzování jednotlivých kategorií (v tom
smyslu, že diskriminace spadající pod jednu z nich bude považována za horší či
naopak méně závažnou než případ spadající do jiné.)174
Odmítnout vývoj diskriminačních pravidel z důvodu nepraktičnosti stavu,
kdy se u subjektu vyskytne více chráněných důvodů najednou (neboť kategorií je
dnes příliš mnoho) a subjekt nebude vědět, proti čemu se má bránit dříve, mi
přijde nesmyslné. Je logické, že soud či jiný příslušný orgán se bude lépe
vyrovnávat s žalobou na diskriminaci z běžného důvodu, neboť bude mít za

173

NĚMCOVÁ, Ivana. Antidiskriminační zákon a jeho zdroje. Brno, 2009. Diplomová práce. Právnická
fakulta Masarykovy univerzity. Katedra ústavního práva a politologie. Str. 134.
174

SOKAČOVÁ, Linda. Závěrečná zpráva z výzkumu Nenechte se diskriminovat. In Neviditelný problém
(2010, str. 32)
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sebou více zkušeností s podobnými kauzami, to však nemusí nutně vést
k hierarchizaci důvodů.

3.2.3 Absence právní jistoty
Každý právní řád by měl poskytnout adresátům norem v něm obsažených
dostatečnou míru právní jistoty. Subjekty by neměly být podrobovány
neustálým změnám, navíc natolik významným, že jsou schopny zasahovat
do každodenního života. I lidským právům by měly být stanoveny
jednoznačné mantinely.
Jako právní jistotu označujeme stav (a zároveň požadavek), kdy prameny
práva a z nich plynoucí subjektivní práva naplňují legitimní očekávání díky své
stabilitě, předvídatelnosti, přístupnosti. V souvislosti s ní se setkáváme
s názorem, že právě onen stálý a poslední dobou dynamičtější nárůst nových
ustanovení, a především nových kategorií chráněných důvodů a zranitelných
skupin, právní jistotu poškozuje. Modifikace této oblasti zabraňuje subjektům,
aby byly poslušny zásadě Neznalost zákona neomlouvá a držely krok se
současným stavem antidiskriminačních norem. Absolutně by stačilo obecné
vymezení, například takové, jaké poskytuje Listina základních práv a svobod,
neboť stručná a jednoznačná definice představuje vhodnější variantu než desítky
až stovky ustanovení napříč právními předpisy. Listina navíc vzhledem
k mezinárodnímu

právu

nepředstavuje zdaleka jedinou

ochranu

před

diskriminačním jednáním. Další úpravy tak buď jen zopakují již řečené, nebo
budou zbytečně vytvářet zmatek.
Hrozba překrývajících se ustanovení zde sice existuje (u nás nastala
současnou účinností obecného Antidiskriminačního zákona a jednotlivých
ustanovení této oblasti napříč různými předpisy), avšak dle mého názoru
představuje v tomto případě větší množství norem menší hrozbu než úprava
nedostatečná. Do přijetí Antidiskriminačního zákona zde nebyl předpis, který by
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dal relevantním pojmům jasný obsah a který by zakotvil možnosti ochrany, což
jsou dvě oblasti stěžejního významu. Navíc chyběla úprava zákazu postihu za
jednání diskriminovaného, který se svých práv domáhá (tzv. pronásledování) či
vymezení pokynu a navádění k diskriminaci.
Krom legislativy je jako nedostatek vnímáno i vložení přílišných
výkladových možností do rukou soudu, a to pojmem jiné postavení, které činí ze
článku třetího, odstavce prvního Listiny175 demonstrativní výčet. Co tato
kategorie zahrnuje by se mělo odvíjet od konkrétně daných důvodů, které jí
předcházejí, případně od důvodů stanovených jinými prameny, především
mezinárodními úmluvami. Soudy však této možnosti často využívají i
v případech, které se ostatním kategoriím nepodobají, a které by tudíž neměly být
opodstatněné, neboť jinak by je zákonodárce do výslovného výčtu zařadil.176
Kritérium jiného postavení nalezneme jak v Listině základních práv a svobod, tak
v Evropské úmluvě, oba souhrny chráněných důvodů jím končí.
Zde se nabízí jako příklad uvést nikoli rozhodnutí, které ono jiné postavení
rozšiřuje o novou oblast, nýbrž rozhodnutí vyjadřující se přímo k tomuto spojení.
Evropský soud pro lidská práva potvrdil demonstrativnost výčtu článku
čtrnáctého Evropské úmluvy, a tedy možnost rozšiřovat tento výčet o další
případy, zároveň se proti neomezenému zahrnování dalších a dalších situací
ohradil. S tím, že výraz „jiná postavení“ má za cíl zahrnovat pouze kritéria
analogická nebo podobná těm výslovně vypočteným, která se týkají nějaké osobní
vlastnosti.177 Tím přinesl hned dvě omezení – dodržování analogie, tedy nikoli
důvod vzdálený všem z předloženého výčtu, a spojení s osobnostní vlastností
jedince. To dále rozvíjí buď jako osobní volbu, která o nás nějakým způsobem

175

Čl. 3 (1) 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.
176

WINTR, Jan. Bezbřehost zákazu diskriminace? In Sborník ze semináře Rovnost a zákaz diskriminace
v činnosti veřejného ochránce práv (2016, str. 55 a násl.)
177

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 04.05.10 ve věci Peterka proti České
republice, č. 21990/08.
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vypovídá (například náboženství), případně rys, který svou vůlí ovlivnit
nemůžeme (například pohlaví). Rozhodnutí se vztahovalo konkrétně na důvod
související s trváním pracovní smlouvy (rozdíl mezi postavením starobního
důchodce, který pracuje na dobu určitou, a tím, který má uzavřenou smlouvu na
dobu neurčitou). Dané rozlišení Soud neuznal jako kritérium jiného postavení
právě pro absenci spojitosti s osobností.178 Zajímavostí je, že stížnost, v jejímž
důsledku se Evropský soud případem zabýval, byla vznesena z České
republiky.179 Existuje tedy rozhodnutí povolaného soudu, které se s danou
problematikou vyrovnává. Formulace jiné postavení v lidskoprávních úmluvách
funguje jako záruka, že soudy nebudou dodržovat pouze výslovně uvedené
důvody a neodmítnou chránit osoby, které by na základě účelu a smyslu principu
zákazu diskriminace měly nárok, ale protože nespadají do žádné kolonky, pomoc
jim bude odepřena.

3.2.4 Narušování funkčnosti státních institucí
Veřejný ochránce práv má sloužit především k dohledu nad dobrou
správou, což je úkol sám o sobě značně vyčerpávající. Po navýšení
působnosti o oblast diskriminace není možné, aby kteroukoli ze svých
funkcí zvládal vykonávat dostatečně kvalitně.
Nevole je namířena nejen proti normám, ale i proti některým orgánům
veřejné moci, neboť nárůst antidiskriminačních pravidel provází nárůst
pravomocí subjektů s oblastí souvisejících. V České republice se hlasy obrátily
proti Veřejnému ochránci práv, jehož postavení zaznamenalo po přijetí
Antidiskriminačního zákona určité změny. Z ombudsmana se tímto údajně stává

178

KMEC, Jiří / KOSAŘ, David / KRATOCHVÍL, Jan / BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. Str. 1220 a násl.
179

Ačkoli Nejvyšší správní soud byl stejného názoru a případ za diskriminační nepovažoval, zákonná
úprava byla následně změněna tak, aby se podobné situace neopakovaly.
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státní instituce, která má uměle nastolovat společenský řád, má diktovat a
modifikovat pravidla pro vztahy mezi lidmi.
Před přijetím zákona se jeho působnost vztahovala především na kontrolu
řádného fungování orgánů státní správy.

180

Na základě podaného podnětu

spolupracoval s příslušným úřadem. Pokud nebyla otázka vyřešena provedením
navržených opatření k nápravě, vyrozuměl nadřízení úřad či jiný subjekt,
případně informoval veřejnost. Rozšiřováním jeho pravomocí o dohled nad
zařízeními, kde dochází k omezování osobní svobody, ale především o řešení
diskriminačních otázek, představuje nevhodné mísení soukromoprávních a
veřejnoprávních záležitostí v rukách jednoho subjektu. Původní záběr činnosti je
navíc natolik významný a díky četnosti případů též natolik náročný, že jeho
propojení s poskytováním metodické pomoci jednotlivcům, kteří se setkají
s diskriminací (nejen za strany orgánu státní správy) ombudsmanovi znemožní
vykonávat obě činnosti odpovídajícím způsobem.
Antidiskriminační zákon ovlivnil činnost Ombudsmana tím způsobem, že
každý, kdo se cítí být diskriminován, se na něj může obrátit s žádostí o
metodickou pomoc. Pro Českou republiku se jedná o průlom do tradiční
působnosti,

neboť

je

mu

umožněno

zasahovat

i

do

vztahů

čistě

soukromoprávních. Podle mého názoru je na místě se zabývat spíše otázkou, zda
by neměl existovat zvláštní úřad Veřejného ochránce práv pouze pro otázky
diskriminace než ponechat antidiskriminační ochranu pouze soudům. Především

180

Původní znění Zákona o veřejném ochránci práv, účinného od roku 2000, vymezovalo jeho činnost
jen jako působení k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně,
pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy,
jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod (§ 1 (1) Zákona o
veřejném ochránci práv účinného od 28.02.2000). V roce 2006 přibyla pravomoc systematických
návštěv míst, kde dochází k omezování osobní svobody (realizace Národního preventivního
mechanismu podle Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či
ponižujícímu zacházení nebo trestání). V roce 2008 se záběr Ombudsmana rozšířil o právo podat návrh
na zahájení řízení podle Zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců. Poslední významná
změna souvisela s Antidiskriminačním zákonem z roku 2009.
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proto, že ombudsman disponuje jinými nástroji, které jsou citlivější a umožňují
užší kontakt se subjektem vyhledávajícím pomoc.
Je pravdou, že mnohé státy volí přístup oddělení antidiskriminační
instituce od těch ostatních (například Finsko či Švédsko mají speciální úřad
Ombudsmana proti diskriminaci), nalezneme ale i případy obdobné našemu
uspořádání (Francie, Island či Peru). Podle slov osoby nejpovolanější, současné
Veřejné ochránkyně práv Šabatové, je proměňující se ombudsmanská role
žádoucí, vykonavatelé této funkce zároveň s ochranou před špatným či
diskriminujícím zacházením nezapomínají na svůj původní účel – pomoc
s nesprávným postupem úřadů. Dalšímu navýšení pravomocí by se nebránila. 181

3.2.5 Diktát mezinárodních společenství
Záplava antidiskriminačních směrnic Evropské unie a požadavky na
periodické zprávy pro Výbory OSN nejsou ničím jiným než zbytečnou zátěží
pro zákonodárnou i výkonnou moc v České republice.
Snad už automatická kritika, objevující se alespoň v části společnosti
v souvislosti s každou další významnější unijní normou, se dostává ke slovu i
v tomto případě. Podle ní nejde mezinárodním organizacím až tolik o zlepšení
společenského prostředí, ale o opětovné respektování diktátu Evropské unie
(případně dalších subjektů), která se dalším unifikujícím nařízením vměšuje do
záležitosti, jíž by si jinak Česká republika buď nevěnovala, či by se jí zabývala
minimálně. Tím se odvádí pozornost od jiných, důležitějších problémů, vedle toho
se jedná o další omezení života lidí z jim vzdáleného politického centra. Vlna
odporu se zdvihla třeba proti návrhu Směrnice o genderové vyváženosti

181

ŠABATOVÁ, Anna. 15 let veřejného ochránce práv: úvodní slovo Anny Šabatové. In Sborník
z mezinárodní konference 15 let činnosti veřejného ochránce práv (2015, str. 5)
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dozorčích rad.182 Tento sekundární pramen práva cílí na dosažení minimálně
čtyřicetiprocentního podílu nedostatečně zastoupeného pohlaví 183 v příslušných
orgánech obchodních společností. Ačkoli je opatření v návrhu prezentováno jako
dočasné a členské státy mají kandidáta méně početné skupiny preferovat jen
v případě, pokud je z hlediska vhodnosti, způsobilosti a odborných výsledků stejně
kvalifikován jako kandidát opačného pohlaví, ze strany státu se ozývají kritiky
poukazující i na možný rozpor s principem subsidiarity.184 185
Evropská unie reprezentuje v oblasti diskriminace zdaleka největší tlak
mezinárodních společenství (neboť co se týče například oněch periodických
zpráv, výměna informací mezi výkonným orgánem a příslušným Výborem se
realizuje v řádu let, a stejně jako má OSN jednotlivé Výbory pro dané oblasti, které
se mohou věnovat pouze jim, Úřad vlády je na tom podobně). Naplňuje tím cíle
zakotvené

v úvodních

článcích

Smlouvy

o

Evropské

unii186,

neboť

antidiskriminační legislativa byla a stále je napříč unijními státy roztříštěná, a
neumožňuje tedy unijním občanům počítat v každém členském státě s obdobnou
úrovní ochrany. Ačkoli Smlouva o založení Evropského společenství z roku 1957
výslovně zakazuje jen diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, možnost pro
příslušné orgány přijímat opatření k potírání diskriminace z mnoha dalších
182

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy
dozorčí rady / nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících
opatřeních z roku 2012, 2012/0299/COD. Dokument je již přes tři roky v gesci Rady, kde o něm
probíhají jednání napříč jednotlivými odbody tohoto orgánu.
183

Nikoli pouze žen.

184

Tedy povinnosti přijímat opatření na úrovni nejbližší občanům a ke vzdálenějšímu centru přikročit
jen v případě, není-li to bližší schopno jednat dostatečně efektivně.
Článek 5 Smlouvy o Evropské unii, upravující společně zásadu subsidiarity a proporcionality.
185

HOLAKOVSKÁ, Zuzana. Zvyšování počtu žen v dozorčích radách? Kritická analýza současné koncepce
antidiskriminačního práva EU. Praha, 2013/2014. Studentská vědecká odborná činnost. Právnická
fakulta Univerzity Karlovy. Katedra evropského práva. Str. 29 a násl.
186

Čl. 2 Unie je založena 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, nepřípustností diskriminace, tolerancí,
spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.
Čl. 3 (3) Bojuje proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podporuje sociální spravedlnost a ochranu,
rovnost žen a mužů, mezigenerační solidaritu a ochranu práv dítěte.
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důvodů je zde obsažena též187 (boj proti diskriminaci tedy nepředstavuje oblast,
v níž by si unijní orgány uzurpovaly možnost vlivu až v posledních letech). Krom
naplňování předsevzetí bojovat s diskriminací jako takovou tím Unie sleduje i své
původní cíle, tedy ekonomickou spolupráci a propojování společností
jednotlivých členských států. Nelze popřít, že tomuto boji věnuje velké množství
pozornosti (a financí), ale jen část toho se realizuje skrz právní předpisy. Většina
činnosti spočívá ve zvyšování povědomí o tomto problémů, pomoci různým
neziskovým organizacím či státním programům, realizaci průzkumů či podpoře
spolupráce mezi státy.188

187

Čl. 13 Opatření k potírání diskriminace. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení této smlouvy a v
rámci pravomocí svěřených Společenství touto smlouvou může Rada na návrh Komise a po konzultaci
s Evropským parlamentem učinit jednomyslně opatření k potírání diskriminace z důvodů pohlaví,
rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, invalidity, věku nebo sexuální
orientace.
188

Tackling discrimination. Portál Evropské komise.

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/ (cit. dne 15.02.16)
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4. ČÁST – ROZŠIŘOVÁNÍ PRINCIPŮ V PŘÍKLADECH
Z PRAXE

Závěrečnou část věnuji rozboru několika příkladů z posledních měsíců,
které dle mého názoru vhodně doplňují předchozí rozbor. Každý příklad
reprezentuje jinou oblast, s níž principy souvisí. Dotknu se zneužívání unijních
směrnic, činnosti Veřejné ochránkyně práv i tématu legislativních změn pod
tlakem antidiskriminačních principů. Tím se oblast změn, které pod vlivem těchto
principů probíhají, ani zdaleka nevyčerpává, práce by mi však přišla neúplná bez
praktické ukázky.

4.1 Zneužití antidiskriminačního práva
V roce 2016 se Soudní dvůr Evropské unie setkal prostřednictvím institutu
předběžné otázky s dilematem, v jakém rozsahu mají být antidiskriminační
směrnice aplikovány, je-li z případu zjevné, že postavení subjektu
žádajícího odškodnění za diskriminační zacházení není zdaleka tak zlé, jak
subjekt tvrdí. Tento případ dle mého názoru přesně vystihuje problém, na
nějž bude antidiskriminační právo narážet stále více – čím benevolentnější
a čím více ochranitelská je právní úprava, tím více prostoru se nabízí pro
její zneužití.
Nejprve krátce k obecnému vymezení zneužití práva. Zkušenosti ukázaly,
že práva lze zneužít, tzn. vykonat je k právem neodůvodněné újmě někoho jiného
nebo k újmě společnosti. … Zneužitím práva je chování zdánlivě dovolené, jímž má
být dosaženo výsledku nedovoleného. 189 Osoba vykonává své subjektivní právo

189

KNAPP (1995, str. 184)
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způsobem, který obvykle neprospívá společnosti jako celku 190, na základě
oprávnění stanovených právem objektivním, které si však účelově vyloží či
svévolně přizpůsobí své situaci. Chová se tedy podle textu zákona, ale proti jeho
smyslu. Se samotným pravidlem, které subjekt zneužívá, nic v nepořádku není,
problém představuje onen výkon. Smyslem zákazu zneužití práva jakožto
jednoho z principů, který má své místo i v českém právním řádu, je pak možnost
rozhodnout proti jednání vykonanému na základě normy, cílí-li toto jednání na
výsledek v rozporu s účelem, jehož má norma dosáhnout.
Na ústavní úrovni zakazující ustanovení nenalezneme (pouze konkrétní
institut zákazu zneužití práva vlastnického ve článku 11 Listiny). Jak poukazuje
Komentář k Listině základních práv a svobod, v mnohých lidskoprávních
dokumentech (nejenom mezinárodních) tento institut má své místo, i když
v různých modifikacích.191 Ony modifikace spojují především lidská práva, která
jsou v dokumentech obsažená. Jedná se tedy o zákaz zneužití práv, který by vedl
k narušení jejich ochrany, jejich podstaty. 192 S tímto jednáním se pak krom
teoretických publikací a obecných zásad právních některá odvětví vyrovnávají
výslovně, nejširší úpravu lze najít v právu soutěžním či finančním. Obecná úprava
zneužití soutěže se nachází v občanském zákoníku, ale soustředí se na ni
především sekundární unijní prameny, pro finanční právo je koncept stěžejní
v otázce daní (s přesahem do práva trestního), četně řešené judikaturou
správních soudů. Nejvyšší soud v jednom ze svých rozhodnutí přistoupil

190

Hendrych používá spojení společenská únosnost. Dochází k tomu, že právo, chránící jednotlivce, ale
zároveň samozřejmě též společnost jako celek a pořádek v ní panující, je tímto jednotlivcem na úkor
společnosti zneužíváno, aniž se překročily formální hranice jeho znění.
HENDRYCH, Dušan a kolektiv. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.
Str. 1418.
191

Princip zákazu zneužití práv nalezneme například ve článku 54 (posledním) Listiny základních práv
Evropské unie. Zde však jde o zákaz zneužití jakéhokoli ustanovení Listiny, nejedná se tedy o zakotvení
obecného principu. K tomu došlo prostřednictvím judikatury, konkrétně v roce 2007 rozhodnutím
Kofoed (rozhodnutí ze dne 05.07.07, sp. zn. C-321/05).
Stejný přístup využívá i Evropská úmluva ve článku 17. Článek nese název Zákaz zneužití práva, obsah
pak přibližuje, co se tímto institutem v rámci Úmluvy myslí.
192

WAGNEROVÁ a kol (2012, str. 113 a násl.)
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k principu takto - Zákaz zneužití práva je pravidlo českého vnitrostátního práva,
včetně práva veřejného, které vyplývá z povahy České republiky jako materiálního
právního státu založeného na určitých vůdčích hodnotách, k nimž vedle úcty ke
svobodě jednotlivce a ochraně lidské důstojnosti patří mimo jiné i úcta k
harmonickému sociálnímu řádu tvořenému právem a odepření ochrany jednání,
které práva vědomě a záměrně využívá v rozporu s jeho smyslem a účelem. Nejvyšší
správní soud podotýká, že zákaz zneužití práva je v jistém smyslu ultima ratio, a
proto musí být uplatňován nanejvýš restriktivně a za pečlivého poměření s jinými
obdobně důležitými principy vlastními právnímu řádu, zejména principem právní
jistoty.193 194
Výslovné zakotvení je obsaženo v Občanském zákoníku, v paragrafu
osmém, který jednoduše říká, že zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.
Důvodová zpráva k zákonu jednání vymezuje jako zdánlivé vykonávání
subjektivního práva, neboť jednající se formy pouze dovolává, ale snaží se
dosáhnout výsledku, který forma nedovoluje, vůči němuž nesměřuje.195 Obecnost
znění vysvětluje nutností existence ustanovení, které, na rozdíl od Listiny, dopadá
na širší okruh vztahů, než jsou vztahy majetkové. Komentář k tomu dodává, že
zneužití práva představuje protiprávní jednání a z protiprávního jednání není
možné dle dalšího stěžejního principu těžit.196
Zneužití práva nenáleží mezi témata, s nimiž se frekventovaně setkáváme
v judikatuře (kromě zmíněných právních odvětví) či kterým normotvůrci věnují
nejvíce pozornosti. Proto i v oblasti zákazu diskriminace a rovnosti nepatří tento
problém mezi nejpalčivější. Přesto jej shledávám hodným pozornosti. Zatímco

193

Usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 27.05.10, sp. zn. 1 As 70/2008–74.

194

Další judikaturu napříč soudy lze nalézt například ve článku Zákaz zneužití práva. Portál Lexperanto,
Spolek pro přístupné a srozumitelné právo.
http://www.lexperanto.cz/clanky/detail/342-zakaz-zneuziti-prava (cit. dne 10.01.17)
195

Důvodová zpráva k Občanskému zákoníku, str. 38.

196

ŠVESTKA, Jiří / DVOŘÁK, Jan / FIALA, Josef a kolektiv. Občanský zákoník. Komentář. Svazek I. Praha:
Wolters Kluwer, a.s., 2014. Str. 41 a násl.
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například daňové právo je terčem snahy vyhnout se pravidelnému odvádění
financí snad odnepaměti, pro antidiskriminační předpisy se situace mění zároveň
s tím, jak se množství norem šíří a jak téma proniká blíže ke společnosti. Zajímavé
mi též přijde, že subjekty, na něž dopadají daňové normy, by jen výjimečně
uznaly, že tyto normy v konečném důsledku slouží jejich prospěchu, u jedinců,
které se snaží chránit antidiskriminační právo, je tento zájem na jejich poklidném
životě zjevný. Přesto již existují případy, kdy se potenciální adresát normy
rozhodl z pozornosti této oblasti věnované těžit, a dá se očekávat, že počet
obdobných situací poroste.
Před rozborem konkrétního dění se zamysleme nad tím, co subjekty
k tomuto jednání vede. Problematika vyplývá již z některých argumentů
uvedených v předchozích kapitolách. Antidiskriminační normy a důsledné dbaní
na rovné zacházení mohou v některých případech překračovat hranice.
V kombinaci s jejich slepým dodržováním poháněným strachem, aby subjekt
nebyl označen za diskriminujícího a týdny proháněn médii, vytváří prostředí
zneužití umožňující. Neboť brání-li se (zdánlivý) poškozený diskriminaci, nežádá
pouze konstatování, že k jednání došlo a k přinucení jednajícího, aby svých kroků
zanechal, případně stav napravil. Případ bude mít často dozvuk v podobě
vymáhání náhrady újmy (v případě pracovního práva často ušlého zisku, ale též
újmy na duševní pohodě, způsobené dehonestujícím diskriminačním jednáním).
Záleží samozřejmě na mnoha faktorech, ale lze si představit situaci, kdy se bude
jednat o prostředí vnímané společností jako k diskriminaci náchylné, na onen
případ bude dopadat dostatek norem státních i unijních, případ bude obdobný
mnohým, které mu předcházely atd. Takovéto okolnosti by se postupem času
mohly stávat lákavým prostředím pro vykonstruování umělých diskriminačních
kauz.
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4.1.1 Zneužití principu zákazu diskriminace před Soudním dvorem
Evropské unie
Hlavní případ, který bych zde chtěla pro ilustraci rozebrat, pochází
z relativně nedávné doby. Jde o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie 197,
který zodpovídal předběžnou otázku německého Spolkového pracovního soudu.
Základ otázky tvořila aplikovatelnost antidiskriminačních směrnic za situace, kdy
vše napovídá tomu, že subjekt se domáhá ochrany před diskriminací, aniž by na
tuto ochranu měl nárok.198
Pan Kratzer se ucházel o pracovní pozici na základě inzerátu, který
požadoval mimo jiné diplom z univerzity odpovídající úrovně, získaný
v posledním roce nebo v následujícím měsíci, a vedle toho praxi v relevantním
oboru, ovšem na pozici studentského stážisty či dobrovolníka. Uchazeč ve svém
motivačním dopise zdůrazňoval letité zkušenosti na vysokých manažerských
pozicích a schopnosti odpovídající vedoucímu postavení. Pracovní místa byla
obsazena jinými žadateli. Pan Kratzer následně vznesl stížnost mířící na
diskriminaci na základě věku (neboť ostatní uchazeči byli vzhledem k podmínce
nedávného dokončení výrazně mladší). K tomuto důvodu však doplnil též
námitku proti diskriminaci na základě pohlaví, neboť na všechny pozice byly
vybrány ženy. Požadoval náhradu ve výši 17 500 eur199, kterou mu společnost
odmítla vyplatit s tím, že ani za inzerátem, ani za následným výběrovým řízením
nestály diskriminační úmysly. Pan Kratzer se obrátil na pracovní soud, na prvním
stupni i u soudu odvolacího byla jeho žádost zamítnuta.

197

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ze dne 28.07.16 ve věci Nils-Johannes Kratzer proti R+V
Allgemeine Versicherung AG, sp. zn. C-423/15.
198

MULDER, Jule. When is an applicant an applicant? — About the potential abuse of nondiscrimination law, ‘Equality Law-Hoppers’ and the EU equality law directives.
http://legalresearch.blogs.bris.ac.uk/2016/08/when-is-an-applicant-an-applicant-about-thepotential-abuse-of-non-discrimination-law-equality-law-hoppers-and-the-eu-equality-law-directives/
(cit. dne 10.01.17)
199

Necelých 475 000 Kč.
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Spolkový pracovní soud však během řízení upozornil na motivy, které
pana Kratzera k jednání pravděpodobně vedly. Inzerát jednoznačně mířil na
méně kvalifikované uchazeče, varianta odmítnutí bývalého vedoucího
zaměstnance byla proto z důvodu překvalifikování pravděpodobná. Soud dospěl
k závěru, že pan Kratzer od začátku počítal s tím, že na místo vybrán nebude, a
oba důvody, jimiž argumentoval, byly zvoleny s cílem domáhat se následně
náhrady újmy200 jako odmítnutý uchazeč o pracovní místo. Na základě tohoto
závěru se obrátil na unijní Soudní dvůr s několika otázkami, které by mu pomohly
vyřešit situaci zdánlivého uchazeče, které zjevně zneužívá antidiskriminační
ustanovení. Předběžné otázky se dotýkaly toho, zda má osoba, která se účastní
výběrového řízení jen s cílem požadovat následně náhradu újmy, postavení
uchazeče o přístup k zaměstnání nebo povolání (neboť na tuto kategorii směřuje
ochrana unijními směrnicemi). Pokud ano, dá se takovéto jednání podle unijního
práva kvalifikovat jako zneužití práva? Soudní dvůr odpověděl dle očekávání –
směrnice musí být vykládány v tom smyslu, že situace, kdy osoba, která podáním
přihlášky na určité místo neusiluje o to, aby získala toto místo, nýbrž výlučně
formální postavení uchazeče o místo, a to s jediným cílem domáhat se náhrady
škody, nespadá do působnosti pojmu „přístup k zaměstnání nebo povolání“ ve
smyslu těchto ustanovení a může být, jsou-li naplněny požadavky stanovené
unijním právem, kvalifikována jako zneužití práva. 201
Soud tím potvrdil, že náhradu újmy si může nárokovat pouze vážný
uchazeč o zaměstnání, a samozřejmě pouze v případě, kdy k diskriminace
skutečně došlo. Přelomový však není rozsudek, nýbrž skutková podstata, kterou
je nutné brát jako varování před hrozícím nárůstem četnosti takovýchto případů.
Uvedená situace spočívá v úmyslném prezentování sebe samého jako člena

200

Nárokoval si přiznání náhrady škody, nápravy hmotné újmy a konstatování ukončení protiprávního
jednání z jím vznesených důvodů.
201

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Nils-Johannes Kratzer proti R+V Allgemeine
Versicherung AG.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=182298&pageIndex=0&doclang=
CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1 (cit. dne 10.01.17)
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zranitelné skupiny, chráněné antidiskriminační normou (uchazeč o zaměstnání
nebo povolání). V judikatuře našich soudů se s obdobným jednáním zatím příliš
nesetkáváme,

právě

v Německu

však

existuje

již

řada

rozhodnutí,

vypořádávajících se s podobnými případy. Snaha o jejich zamezení se pak
realizuje i upozorňováním na nevhodnost inzerátů, které k podobným praktikám
zavdávají příčinu. Jedná se o názornou ilustraci toho, jak se situace obrací –
nejprve jsme se zaměřovali na diskriminačně znějící inzeráty proto, abychom
ochránili vyloučené uchazeče, dnes se takovýmto inzerátům zabraňuje i proto,
aby se subjekty za uchazeče nevydávaly a nezahlcovaly soudy diskriminačními
žalobami.
Se zneužíváním práva se Soudní dvůr setkával a setkává nejen
v pracovněprávních poměrech, ale též v souvislosti s jednou ze základních
unijních svobod, volným pohybem osob a zákazem diskriminace z důvodu státní
příslušnosti. Zde mu ale situaci nekomplikovalo pouze vstřícné unijní právo, ale
též jeho vlastní judikatura, kdy několika významnými rozsudky potvrdil nárok na
stejné zacházení s unijním občanem, který pobývá na území jiného členského
státu Unie na základě svobody pohybu (především v otázkách sociálního
zabezpečení, příspěvků na vzdělání a dalších forem pomoci od státu). Minimálně
omezované možnosti dosahu na jednotlivé sociální dávky pak vedou k tzv.
sociálnímu turismu, jedním z argumentů při odmítnutí je pak stížnost na nerovné
zacházení. Benevolence Soudu se zhruba od roku 2014202 zmírňuje, když namísto
jednotné aplikace unijní legislativy zdůrazňuje možnost členských států, aby ve
snaze sociálnímu turismu zabránit nastavily ve svém právním řádu takové
podmínky, aby osoby zneužívající svobody pohybu nemohly dosáhnout svého

202

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 11.11.14 ve věci Dano (sp. zn. C-333/13),
následně rozhodnutí ze dne 15.09.15 ve věci Alimanovic (sp. zn. C-67/14).

84

Rozšiřování principů v příkladech z praxe

(neboť do této doby Soud především dbal na možnost dovolání se zmíněného
článku 18203 Smlouvy o fungování Evropské unie). 204
Unijní antidiskriminační pravidla sice ohraničují demonstrativní výčty
důvodů, na něž se ta která směrnice vztahuje, avšak jejich šíře a dbaní na jejich
dodržování napříč členskými státy za účelem vstřícného trhu a pocitu jistoty
lidskoprávní ochrany se mohou stávat lákavým terčem zneužívajícího jednání.
Soudní dvůr Evropské unie má však z dosavadní rozhodovací historie vytvořené
poměrně široké množství postupů a specifikací týkajících se právě zneužití práva.
V prvé řadě rozlišuje zneužití práva subjektivního (abuse of right) a objektivního
(abuse of law) tím způsobem, že první řečené se vztahuje na jednání osoby vůči
osobě jiné (tedy na horizontální vztah). Zneužitím práva objektivního se Soud
zabývá výrazně častěji, a krom nesplnění veškerých požadavků normy či její
obcházení sem řadí uplatnění nároku na právní postavení stanovené unijním
právem způsobem, který je v rozporu s účelem této úpravy.205 Tato kategorie
dopadá na výše zmíněný případ, a je zřejmé, že Soud se svého vymezení
v odpovědi na předběžnou otázku držel, když posuzoval především, zda panu
Kratzerovi náleží postavení, s nímž daná směrnice spojuje právo na ochranu před
diskriminačním jednáním.
Zajímavý případ, dotýkající se zneužití práva v souvislosti s diskriminací,
se dostal též před Evropský soud pro lidská práva, ačkoli pro dané téma je více
než výsledné rozhodnutí stěžejní to, co mu předcházelo.206 Maďarský občan na
veřejném shromáždění, k němuž promlouval, nesl na svém oblečení symbol rudé
pěticípé hvězdy, který na pokyn dohlížející policie sundal. Následně proti němu

203

V rámci použití Smluv, aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, je zakázána jakákoli diskriminace
na základě státní příslušnosti.
204

Blíže GROVE-VALDEYRON, Nathalie de. Sociální dávky a zneužití práva: Konec solidarity bez hranic.
In Zneužití práva. TICHÝ, Luboš / MASLOWSKI, Solange / TROUP, Tomáš. Praha: Centrum právní
komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016. Str. 111 a násl.
205

TICHÝ (2016, str. 31)

206

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 08.07.08 ve věci Vajnai proti Maďarsku,
č. 33629/06.
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bylo zahájeno řízení kvůli nošení totalitního symbolu na veřejnosti. Příslušný
maďarský soud se nejprve obrátil na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou
otázkou, zda se nejedná o porušení principu zákazu diskriminace, když obdobné
symboly v některých členských státech užívají politické strany ve svých znacích,
zatímco jinde jejich nošení podléhá sankci. Otevírá se tím totiž další oblast
potenciálních stížností – snaha o dosažení diskriminovaného postavení na
základě argumentace, že dle práva jiného unijního státu by určité chování bylo
přípustné. Soudní dvůr zde odpověděl, že ačkoli se na mnoha místech unijního
práva (zde antidiskriminační směrnice a Listina základních práv EU) zákaz
diskriminace objevuje, daný případ nespadá do jeho jurisdikce, neboť se unijní
působnosti nijak nedotýká. Evropský soud pro lidská práva se následně
soustředil na otázku zneužití práva, konkrétně práva na svobodu projevu dle
článku 10, které v tomto případě nebylo shledáno.
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4.2 Činnost Veřejného ochránce práv
Veřejný ochránce práv se svým oddělením rovného zacházení od roku 2009
chrání osoby před diskriminací a dbá na dodržování rovného zacházení.
Jeho činnost nespočívá jen v konzultacích a poradenské činnosti na základě
podnětů, které dostává od obětí diskriminačního jednání, podniká též
vlastní kroky, jimiž se snaží záběr antidiskriminačních pravidel
systematicky rozšiřovat. Případ rozebraný níže je zde zařazen nejen kvůli
velké společenské odezvě, neboť dle mého názoru také vhodně vypovídá o
rozmanitosti forem, jakými se může antidiskriminační ochrana šířit.
Veřejný ochránce práv byl přiblížen napříč několika kapitolami této
práce207, není tedy třeba jej blíže rozebírat. Namísto toho doplním jen krátký
úvod ohledně jeho činnosti jako národního tělesa pro rovné zacházení a ochrany
před diskriminací. Pravomoci vymezené textem zákona208 na svých webových
stránkách přeformuloval do tří pilířů – informovat, vzdělávat a pomáhat.
Zastřešujícím cílem těchto složek je společnost poučená o diskriminaci, neboť
v takovéto společnosti dochází k diskriminaci pouze ojediněle.209
Informování společnosti je realizováno skrz vydávání doporučení a
stanovisek.210 Rozdíl mezi nimi spočívá v úrovni odbornosti čtenářů, jimž jsou
dokumenty prezentovány (stanoviska jsou určena pro odbornou veřejnost).
Druhou složkou informační činnosti je provádění výzkumu ohledně témat
s diskriminací souvisejících.211 Nejnovější z nich se například zaměřuje na
uzavírání registrovaného partnerství v České republice a spočívá v monitorování

207

Viz především kapitoly 2.3.1 Změny v České republice a 3.1.2 Argumenty bránící rozšiřování
principů, písmeno d).
208

§ 21b Zákona o veřejném ochránci práv.

209

Diskriminace. Portál Veřejného ochránce práv.

http://www.ochrance.cz/diskriminace/ (cit. dne 22.02.17)
210

§ 21b c) Zákona o veřejném ochránci práv.

211

§ 21b b) Zákona o veřejném ochránci práv.

87

Rozšiřování principů v příkladech z praxe

všech matričních úřadů oprávněných k přijímání prohlášení o vstupu do
registrovaného partnerství a porovnání jejich postupu. Další pilíř, vzdělávání, se
zaměřuje na organizaci seminářů a tréninků jak pro zaměstnance státní správy,
tak například pro zaměstnavatele či neziskové organizace. Samotná pomoc
obětem diskriminace pak nabývá své podoby využitím možnosti bezplatně se na
ombudsmana obrátit a předložit mu svůj případ.212 Poslední zákonem
stanovenou funkci, zajištění výměny dostupných informací s příslušnými
evropskými subjekty213, naplňuje například komunikací s Výborem ministrů
Rady Evropy v otázce dohlížení na plnění rozsudků Evropského soudu pro lidská
práva214. Veřejný ochránce práv se nezabývá diskriminačním jednáním pouze
z pohledu oběti diskriminace, neboť vedle toho zjišťuje, zda úřady v souladu se
zákonem samy odhalují a postihují diskriminační jednání.
Jedním z nástrojů ombudsmanovy činnosti v oblasti boje s diskriminací je
tzv. situační testování, k němuž je přikročeno buď v případě poskytování
individuální pomoci, nebo tvoří podklad pro výzkumnou zprávu. Navozuje se
situace, při níž je osoba příslušející ke skupině osob potýkajících se se
znevýhodněním (např. starší osoba, osoba se zdravotním postižením, Rom),
záměrně vystavena možnému diskriminačnímu jednání, aniž by osoba, u níž se
předpokládá, že se diskriminace pravděpodobně dopustí, věděla, že je její jednání
sledováno.215 Za situace poskytování pomoci oběti diskriminace slouží získaná
data jako důkazní prostředek v případném soudním či správním řízení. Druhý

212

§ 21b a) Zákona o veřejném ochránci práv.

213

§ 21b d) Zákona o veřejném ochránci práv.

214

Informace o činnosti podávaná veřejnou ochránkyní práv za první čtvrtletí roku 2014. Str. 6.

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Ctvrtletky/20
14-01-Q.pdf (cit. dne 22.02.17)
215

Využití situačního testování ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací. Portál
Veřejného ochránce práv.
http://www.ochrance.cz/diskriminace/pomoc-obetem-diskriminace/situacni-testovani/
22.02.17)

(cit.

dne
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případ cílí na získání všeobecného povědomí o rozsahu diskriminace v určité
oblasti, aniž by zde byla souvislost s konkrétní kauzou.

4.2.1 Situační testování
Zmiňovaný případ se týká právě využití situačního testování a přínosů
jeho výsledků pro antidiskriminační ochranu. V roce 2012 se na úřad
ombudsmana obrátila nezisková organizace s tvrzením, že její snaha
zprostředkovávat svým klientům bydlení je narušována častým přímočarým
odmítnutím poskytnout pronájem Romům. Ačkoli se kritizované jednání
netýkalo přímo její osoby216, delší dobu zaznamenávala tuto formu diskriminace
jako častý problém, a proto žádala o nějakou formu nápravy.217
Situační testování proběhlo v roce 2013 prostřednictvím telefonických
rozhovorů figurantů s realitními kancelářemi. Jednalo se konkrétně o trojí
testování, kdy ve všech případech se zástupci kanceláře přímo zeptali na etnickou
příslušnost zájemce o bydlení, a po obdržení této informace odmítli nájem
zprostředkovat. Ve všech případech bylo toto odmítnutí odůvodněno přáním
majitele bytu. Na základě výsledků tohoto šetření dospěla Veřejná ochránkyně
práv k závěru, že jednatelé realitních kanceláří se dopustili přímé diskriminace
v oblasti přístupu k bydlení z důvodu příslušnosti k etnické menšině. I kdyby oni
sami neměli zájem na rozlišování žadatelů o bydlení, rozhodující je jejich
objektivně pozorovatelné jednání vůči těmto žadatelům, nikoli jejich postoj.
Údajný pokyn majitele bytu, který tito jednatelé vnímali jako závazný, na této

216

I přes v příslušném stanovisku vystupuje jako stěžovatelka a předmět šetření byl formulován takto:
Předmětem mého šetření bylo posoudit, zda nebylo dotčeno stěžovatelčino právo na rovné zacházení
a zda existují důkazy o případném nerovném zacházení, které by bylo možno použít v soudním nebo
jiném řízení.
Zpráva o zjištění diskriminace ze dne 10.09.14, sp. zn. 112/2012/DIS.
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2000 (cit. dne 22.02.17)
217

Podnět sp. zn.: 112/2012/DIS/VP
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kvalifikaci nic nemění.218 Vedle toho Ochránkyně konstatovala další formu
porušení Antidiskriminačního zákona – v případě, že by majitelé skutečně dávali
realitním kancelářím obdobné pokyny, by se oni sami dopouštěli navádění
k diskriminaci.219 Na toto testování navázaly kroky jak v podobě informování a
výzvě k reakci směrem k testovaným realitním kancelářím, tak například jednání
se zástupci Asociace realitních kanceláří České republiky a České obchodní
inspekce v roce 2015.220
Ačkoli již samotné testování a výsledky z něj dovozené představují
zajímavý vhled do činnosti ombudsmana, nejvíce mě zde zaujala otázka možnosti
figuranta (v tomto případě údajného žadatele o bydlení) domáhat se ochrany
před diskriminací. Figurantkou byla žena romského původu, zaměstnankyně
Poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Ta nějakou dobu po prováděném
testování podala proti jedné z realitních kanceláří žalobu na ochranu proti
diskriminaci, o níž v srpnu roku 2015 rozhodl litoměřický okresní soud.221 Tento
krok již nebyl součástí činnosti Ombudsmanky. Žalobkyně se cítila dotčena
jednáním jedné z kanceláří, s nimiž během testování přišla do kontaktu, a proto
prostřednictvím soudu vymáhala omluvu a finanční náhradu nemateriální
újmy.222

218

Vyjádření Veřejné ochránkyně práv: Vyloučit člověka z veřejné nabídky kvůli jeho rase, etnicitě či
pohlaví nelze, ani když si to zadavatel (pronajímatel) přeje. Vyplývá to ze zákona i z rozhodnutí soudu
a expertní právní názory to velmi jasně potvrzují. … Pronajímatelé mohou žádat složení jistoty (až do
výše šestinásobku měsíčního nájmu) či využívat smlouvy na dobu určitou.
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ombudsmanka-s-realitnimi-kancelaremispolecne-hledaji-cestu-k-ferovemu-najemnimu-trhu/ (cit. dne 22.02.17)
219

Zpráva o zjištění diskriminace ze dne 10.09.14, sp. zn. 112/2012/DIS.

220

Ombudsmanka s realitními kancelářemi společně hledají cestu k férovému nájemnímu trhu. Portál
Veřejného ochránce práv.
http://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2015/ombudsmanka-s-realitnimi-kancelaremispolecne-hledaji-cestu-k-ferovemu-najemnimu-trhu/ (cit. dne 22.02.17)
221

Rozhodnutí Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 14.8.15, sp. zn. 14 C 46/2013.

222

Zpráva o zjištění diskriminace ze dne 10.09.14, sp. zn. 112/2012/DIS.
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Své stanovisko k možnosti domáhat se ochrany před diskriminací i
v případě, kdy osoba ve skutečnosti není v pozici, v jaké ji druhá strana vnímá, se
Ochránkyně vyjádřila takto: Každá osoba je oprávněna ověřit si, zda může
vykonávat nerušeně svá práva. Pokud při takovém ověřování dojde k
neoprávněnému zásahu do jejích práv, má shodné nároky, jako kdyby se setkala
s diskriminací nečekaně.223 Vedle toho poukazuje na význam takového případu
pro judikaturu českých soudů, neboť prozatím nebyla českým soudům předložena
k posouzení mezní a nepochybně kontroverzní situace, kdy by testující osoba pouze
předstírala, že své právo vykonává, tj. např. o ubytování by žádala osoba, která ve
skutečnosti bydlet v daném zařízení nechce, o práci by žádala zaměstnaná osoba
apod. Ve všech testovaných případech žalobci vždy tvrdili, že skutečně vykonávali
své právo, a pokud by k odmítnutí nedošlo, tak by zaměstnání, resp. ubytování
přijali.224 Za stěžejní pak považuji vyjádření, že osoba, která výkon předstírá,
vnímá zásah do lidské důstojnosti, způsobený diskriminačním jednáním,
naprosto stejně, jako kdyby se v dané situaci opravdu nacházela. Neboť nezáleží
na tom, v jakém postavení je zde žadatel (o práci, o bydlení), nýbrž na tom, že
druhá strana s touto osobou z nějakého chráněného důvodu jedná jako
s nehodnou příslušného práva. S konečným vyjádřením čekala Ochránkyně na
pravomocné rozhodnutí soudu, proto se kauza objevuje ještě ve Výroční zprávě
za rok 2015, kde je rozsudek popsán jako průlomový, a to především ze dvou
důvodů – jedná se tedy o první soudní rozhodnutí v takovémto případě, vedle
toho zde soud uznal jako důkaz nahraný telefonický rozhovor.225

223

Souhrnná zpráva o činnosti veřejné ochránkyně práv 2014. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
2015. Str. 90.
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnnazprava_VOP_2014.pdf (cit. dne 22.02.17)
224

Zpráva o zjištění diskriminace ze dne 10.09.14, sp. zn. 112/2012/DIS.

225

Veřejný ochránce práv, Výroční zpráva 2015. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2016. Str. 83.

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/zpravy_pro_poslaneckou_snemovnu/Souhrnnazprava_VOP_2015.pdf (cit. dne 22.02.17)
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4.2.2 Judikatura
Okresní soud kvalifikoval jednání realitní kanceláře, proti níž žaloba
směřovala, jako přímou diskriminaci v oblasti přístupu ke zboží a službám,
včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.
Vyjádřil se jak k možnosti využití zvukového záznamu226, tak k přípustnosti
samotného situačního testování, u níž odkázal na dřívější rozhodnutí Nejvyššího
soudu.227 Odmítl též argument přání vlastníka bytu. Nejpodstatnější část však
představuje ono uznání nároku žalobkyně, byť ne v celém rozsahu. Soud rozhodl,
že vzhledem k tomu, že se o diskriminační jednání jednalo, žalobkyně má právo
na omluvu, náhradu újmy jí však nepřiznal a stejně rozhodl o náhradě nákladů
řízení. Finanční odškodění žalobkyni dle soudu nenáleží zaprvé proto, že se
jednalo o činnost pro státní orgán, za niž byla zaplacena, ale především proto, že
proběhlé jednání realitních kanceláří se předem předpokládalo a velký zásah do
důstojnosti žalobkyně je proto nepravděpodobný, neboť s jednáním měla počítat.
V odůvodnění rozsudku se ale v otázce náhrady objevuje i obava založení
precedentu, který by mohl být v budoucnu nebezpečný a snadno zneužitelný. 228
Okresní soud tedy potvrdil pohled Veřejné ochránkyně práv, že i testující osoba
má právo na ochranu před diskriminací, neboť podstatou antidiskriminačních
norem je tomuto jednání zamezit bez ohledu na danou situaci, bez ohledu na fakt,
zda osoba chce své právo skutečně realizovat.
S velmi podobnou situací se v roce 2008 vyrovnal švédský Nejvyšší
soud229. Situační testování zde probíhalo v nočních podnicích, též ale cílilo na
jednání s etnickými menšinami. Soud konstatoval, že fakt, že motivace oběti
226

Možnost pořízení a použití zvukového záznamu bez souhlasu nahrávané osoby k ochraně práv dle
§ 88 Občanského zákoníku.
227

Rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 07.10.09, sp. zn. 30 Cdo 4431/2007.

228

ONDŘEJEK, Pavel. Rozhodnutí ve věci diskriminace při zprostředkování pronájmu nemovitostí.

http://www.vclp.cz/news/rozhodnuti-ve-veci-diskriminace-pri-zprostredkovani-pronajmunemovitosti-rozsudek-okresniho-soudu-v-litomericich-ze-dne-14-8-2015-sp-zn-14-c-46-2013/
dne 22.02.17)
229

(cit.

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Švédska ze dne 01.10.08, sp. zn. T-2224-0.
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spočívala ve vyšetření potenciálního diskriminačního jednání, není pro
posouzení z pohledu antidiskriminačního práva relevantní. Několika figurantům
zde bylo přisouzeno finanční odškodnění (ačkoli Nejvyšší soud snížil částku
určenou soudem odvolacím, s argumentem, že subjektům nebylo fakticky
odepřeno nic, o co by ve skutečnosti stály).
Otázkou, zda se může jednat o diskriminaci, aniž by byla konkrétní osobě
způsobena nezpochybnitelná újma, se soudy zabývají nejen v souvislosti se
situačním testováním. Belgický pracovní soud požádal v roce 2006 Soudní dvůr
Evropské unie o zodpovězení komplexního souboru předběžných otázek z oblasti
zaměstnávání a případné diskriminace prostřednictvím náborového inzerátu.230
Tento inzerát byl doplněn veřejným prohlášením zaměstnavatele o jeho
neochotě přijímat zaměstnance určitého etnika či rasy. V odpovědi na jednu
z otázek Soudní dvůr odpověděl, že i takovéto jednání je formou přímé
diskriminace, aniž by se jí dovolával případný adresát inzerátu.231
Co si lze z příkladů odnést? Především potvrzení toho, že instituce
Veřejného ochránce práv hraje ve změnách ve vnímání principů rovnosti a zákazu
diskriminace důležitou roli. V České republice vedlo drobné testování
k důležitému, a hlavně unikátnímu soudnímu rozhodnutí, což představuje jen
jeden z mnoha příkladů působení tohoto subjektu. Vedle toho však kapitola
vypovídá o otázce rozšiřování principů ještě jedním způsobem – ukazuje, jakými
dříve asi neočekávanými způsoby tento princip dnes vnímáme. Jako
diskriminovaná se může cítit i osoba, která se do pozice ohroženého postavila

230

Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 10.07.08, sp. zn. C-54/07.

231

Skutečnost, že zaměstnavatel veřejné prohlásí, že nepřijme zaměstnance určitého etnického nebo
rasového původu, je totiž zjevně takové povahy, že může skutečně odradit některé uchazeče od toho,
aby se přihlásili, a tudíž představuje překážku jejich přístupu na trh práce, zakládá přímou diskriminaci
při náboru ve smyslu směrnice 2000/43. Existence takové přímé diskriminace nepředpokládá existenci
konkrétního stěžovatele, který tvrdí, že se stal obětí takové diskriminace.
Rozhodnutí Soudního dvora Evropské Unie ze dne 10.07.08, sp. zn. C-54/07.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=67586&pageIndex=0&doclang=C
S&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=4731622 (cit. dne 23.02.17)
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dobrovolně, vedle toho je možné někoho odsoudit za diskriminační jednání, aniž
by bylo ukřivděno konkrétnímu adresátovi tohoto jednání.
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4.3 Novela trestního zákoníku
Ochrana zranitelných skupin není záležitostí jen lidskoprávního odvětví,
relevantní ustanovení nalezneme v podobě skutkové podstaty několika
trestných činů. V současné době232 prochází legislativním procesem novela
zákona č. 40/2009 Sb., Trestního zákoníku, která má upravit znění
některých

paragrafů

Hlavy

desáté233

Dílu

pátého234,

konkrétně

Hanobení235 a Podněcování236. Novela nejenže představuje rozšíření
dopadu tohoto ustanovení na další chráněné důvody, zároveň slouží i jako
další příklad působení Evropské unie v otázce antidiskriminační oblasti.
§ 355 - Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou rasu nebo etnickou skupinu, nebo
b) skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické
skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou skutečně
nebo domněle bez vyznání,

232

O chystané novele informoval v dubnu roku 2016 portál Česká justice. Změna relevantních
paragrafů byla původně naplánovaná jako součást většího souboru úprav, společně s těmi dotýkajícími
především se terorismu a jeho financování. Nakonec došlo k rozdělení – paragrafy vztahující se tématu
terorismu jsou v nové podobě účinné od 1. února 2017, zatímco další plánované změny (nejen trestné
činy Hanobení a Podněcování, ale například i Úplatkářství) na schvalovací proces teprve čekají.
Ministerstvo rozdělí novelu trestního zákoníku. Hanobení třídy a rasy se nebude schvalovat společně s
financováním terorismu.
http://www.ceska-justice.cz/2016/05/ministerstvo-rozdeli-novelu-trestniho-zakoniku-hanobenitridy-rasy-se-nebude-schvalovat-spolecne-s-financovanim-terorismu/ (cit. dne 28.02.17)
233

Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných

234

Trestné činy narušující soužití lidí

235

§ 355 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

236

§ 356Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod
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bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

§ 356 - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a
svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině,
náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich
příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v
odstavci 1.

Uvedené trestné činy cílí dle názvu příslušné hlavy na udržení pořádku ve
věcech veřejných, tyto dva se konkrétně snaží předcházet (případně následně
postihovat) jednání, které narušuje soužití lidí. V případě, kdy k tomuto jednání
dojde prostřednictvím masových médií, či ve větším počtu osob, zvyšuje se
možná sazba trestu odnětí svobody. U obou trestných činů je dána podmínka
veřejnosti (tedy prostřednictvím tiskovin, filmu či jiným obdobně účinným
způsobem nebo před nejméně třemi osobami současně přítomnými).237
Trestný čin Hanobení dle komentáře k Trestnímu zákoníku chrání klidné
občanské soužití proti veřejnému hanobení, směřujícímu proti jednomu ze
základních lidských práv, a to rovnosti lidí238 ze zde vypočtených diskriminačních
důvodu, v souvislosti s nimiž odkazuje na Mezinárodní pakt o občanských a
politických právech. Komentář popisuje Hanobení jako jednu z forem násilí
namířených proti skupině obyvatel či proti jednotlivci, kdy tato forma spočívá

237

§ 117 Veřejné spáchání trestného činu

238

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012.
Str. 3303.
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v projevu, který je charakterizován především jako subjektivní a hrubě urážlivý.
Jeho podoba může a nemusí být výslovná, jako příklad je zde zmíněna nadávka.
Urážlivost projevu nemusí plynout jen z obsahu či provedení, ale i z jiných
okolností. Zášť, která hanobící projev vyvolává, musí být namířena proti jednomu
z taxativně vypočtených důvodů, krom toho se jedná o motivaci k útoku, která
musí být splněna, aby se jednalo o tento trestný čin.239 Rozlišení mezi písmeny a)
a b) spočívá v nutnosti pohnutky v podobě nenávisti vůči kategoriím spadajícím
pod písmeno b), motivaci tedy představuje odpor poháněný skutečnou či
domnělou příslušností k jedné z vypočtených kategorií.
I Podněcování plní funkci ochrany rovnosti, tentokrát s odkazem na
Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace.240 Trestný čin je naplněn
projevem, kterým pachatel zamýšlí vzbudit u jiných osob nenávist vůči
vypočteným skupinám, nebo u těchto jiných osob vyvolat jednání, které by
omezilo práva a svobody příslušníků těchto skupin.241 Podoba opět nehraje roli,
projev může být realizován ústně i písemně, přímo či nepřímo, jako příklad se
uvádí symbolické pálení vlajky. Specifikem Podněcování oproti návodu
k trestnému činu je možnost adresovat jednání neurčitému okruhu osob, není zde
nutnost cílit na konkrétního adresáta. Demonstrativní výčet se zde realizuje skrz
jinou skupinu osob, která je obecně vymezena především skrz vztahy mezi
jednotlivcem a ostatními členy skupiny (je zde přítomno společenské spojení,
které nějakým způsobem ovlivňuje jednání tohoto jednotlivce vůči zbytku
skupiny a odlišuje ho od ostatních lidí).242
Podle důvodové zprávy k Trestnímu zákoníku243 byly oba trestné činy
převzaty ze v té době platné právní úpravy. Trestný čin Hanobení v podobě
239

DRAŠTÍK, Antonín / FREMR, Robert / DURDÍK, Tomáš / RŮŽIČKA, Miroslav / SOTOLÁŘ, Alexander a
kol. Trestní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. Str. 2775.
240

ŠÁMAL a kol. (2012, str. 3307)

241

ŠÁMAL a kol. (2012, str. 3307)

242

ŠÁMAL a kol. (2012, str. 3309)

243

Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2009 Sb., Trestnímu zákoníku.
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Hanobení národa, rasy a přesvědčení byl součástí zákona 140/1961 Sb.,
Trestního zákona, od počátku jeho účinnosti. Jednalo se o hanobení zaprvé
veřejné, zadruhé pohoršlivým způsobem a výčet chráněných důvodů byl výrazně
kratší.244 Podněcování, nejprve jako Podněcování k národnostní a rasové
nenávisti, přibylo do trestního zákona v roce 1991245 a rozsah důvodů se
ztotožňoval s těmi uvedenými v označení trestného činu.246 S účinností od konce
roku 2000 byl tento čin formulován jako Podněcování k nenávisti vůči skupině
osob nebo k omezování jejich práv a svobod, mezi chráněnými důvody chyběla
oproti dnešní úpravě jen etnická skupina. Zajímavostí je, že dle stanoviska vlády
ke změnám znění paragrafu 198a bylo rozšíření tohoto trestného činu sporné již
při plánování novely účinné od onoho roku 2000, neboť vláda považovala
účinnou úpravu za dostatečné naplnění mezinárodních lidskoprávních závazků.
Novému znění bylo vytýkáno, že jde zbytečně nad rámec lidskoprávních
ustanovení. Vedle toho byl kritizován pojem „třída“ jako termín obtěžkaný
ideologickým nádechem a zároveň termín nedostatečně definovaný. 247

4.3.1 Chystaná změna
Plánovaná úprava spočívá v rozšíření vymezení dvou trestných činů o
některé další chráněné důvody. U trestného činu Podněcování navíc přibude
kolonka podněcování k násilí (tedy nepůjde jen o podněcování k nenávisti).

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 (cit. dne 28.02.17)
244

§ 198 Hanobení národa, rasy a přesvědčení

245

S účinností od 1. ledna následujícího roku.

246

§ 198a Podněcování k národnostní a rasové nenávisti

247

Stanovisko vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 401)
https://kormoran.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/B570E0CC77337C5CC12571B600700D
44 (cit. dne 28.02.17)
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U trestného činu Hanobení se jedná o přidání kategorií třída, sexuální
orientace a pohlavní identita, kdy sporný pojem třída je již dnes součástí
demonstrativního výčtu u trestného činu Podněcování. Druhý jmenovaný čin
zaznamenal výraznější změny. Krom úpravy pořadí chráněných důvodů a
přepsání některých kategorií (národnost namísto národa, vyznání namísto
náboženství248) byl výčet obohacen opět o sexuální orientaci a pohlavní identitu.
Vedle nich přibylo ještě politické přesvědčení, a dodatek „nebo jiné skupině osob“
byl z výčtu vyňat. Poslední změna spočívá ve sjednocení s trestných činem
Hanobení prostřednictvím formulace „pro jejich skutečnou či domnělou“ (rasu,
příslušnost k etnické skupině a následující).
Důkladný rozbor nových termínů a odůvodnění celé úpravy poskytuje
Důvodová zpráva.249 Rozšíření výčtu vysvětluje snahou o větší preciznost
ustanovení, a to i přes to, že oba trestné činy (především Podněcování) se v České
republice nevyskytují ve vysoké míře, a že druhé z trestných činů nabízí
zmíněným skupinám ochranu prostřednictvím „jiné skupiny osob“. Vedle toho se
zaměřuje na vysvětlení nově přidaných pojmů, soustředí se hlavně na sexuální
orientaci, kde uvádí i heterosexualitu (ačkoli výskyt trestného činu proti této
skupině nepředpokládá), a na pohlavní identitu, kdy tato kategorie má
poskytnout ochranu transsexuálním jedincům.
Podle odůvodnění plynou pohnutky pro úpravu ze dvou dokumentů.
Jedním z nich je Rámcové rozhodnutí Evropské unie, namířené přímo na zajištění
účinné trestněprávní ochrany proti projevům xenofobie a rasismu. 250 Současná

248

Čímž však došlo k rozšíření i na osoby bez vyznání, což z předchozího chráněného důvodu,
formulovaného jako náboženství, úplně nevyplývalo.
249

Vzhledem ke změně v plánovaném předložení novely dnes není na webových portálech k dispozici,
neboť odůvodnění této novely bylo součástí odůvodnění novely týkající se terorismu, která je již
účinná, a protože změny nebyly nakonec předloženy současně, tato část byla z důvodové zprávy
vyňata. Čerpám proto především ze zmíněného portálu České justice, který původní důvodovou zprávu
cituje.
250

Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 28.11.08 o boji proti některým formám a projevům rasismu a
xenofobie prostřednictvím trestního práva, 2008/913/SVV.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32008F0913 (cit. dne 02.03.17)
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úprava byla posouzena jako nedostatečně naplňující tento sekundární pramen
práva. Vedle toho najdeme v Důvodové zprávě odkaz na Zprávu ECRI ohledně
České republiky jako jednoho z monitorovaných mechanismů lidskoprávní
ochrany, realizovaného pod Radou Evropy.251 V úvodu dokumentu nalezneme
podotknutí, že pozitivní vývoj v České republice ECRI vítá, nicméně navzdory
dosaženému pokroku existují problémy, jež vyvolávají znepokojení.252 Krom kritiky
protiromských a islamofobních postojů zpráva poukazuje na to, že ustanovení
trestního zákoníku upravující násilí proti skupině lidí anebo hanobení a
podněcování k nenávisti by měly obsahovat konkrétní odkazy na důvody spojené se
sexuální orientací či totožností pohlaví (gender identity).253 Jedním z důvodů, které
za novelou stojí, může též být snaha reagovat na uprchlickou krizi, a to nejen
zvýšením úrovně ochrany poskytované uprchlíkům, ale též zabezpečením
většinové společnosti před názory z jiného filosofického a především
náboženského prostředí.254 Na druhou stranu ono rozhodnutí Unie mělo být dle
svého znění naplněno do roku 2010255, a zpráva ECRI chválí Českou republiku za
širokou toleranci vůči menšinám s odlišnou sexuální orientací.256 Spíše než o

251

Zpráva ECRI (Evropská komise proti rasismu a netoleranci), Česká republika. V. monitorovací cyklus,
2015.
https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Czech_Republic/CZE-CbC-V-2015035-CZE.pdf (cit. dne 02.03.17)
252

Zpráva ECRI, Česká republika. Str. 9.

253

Zpráva ECRI, Česká republika. Str. 10.

254

SKUPIN, Zdeněk. Novela trestního zákoníku a uprchlíci.

http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/novela-trestniho-zakoniku-a-uprchlici
02.03.17)

(cit.

dne

255

Europoslanec Jiří Pospíšil k tomu dodává, že znění rozhodnutí je naplněno již současnou právní
úpravou.
http://zpravy.idnes.cz/novela-trestniho-zakonku-ohledne-hanobeni-fjv/domaci.aspx?c=A160412_154015_krimi_cen (cit. dne 02.03.17)
Novela Trestního zákoníku iniciovaná mimo jiné oním Rozhodnutím Unie navíc již proběhla.
http://www.pravniprostor.cz/zmeny-v-legislative/vyslo-ve-sbirce-zakonu/novela-trestniho-radutrestniho-zakoniku-a-zakona-o-trestni-odpovednosti-pravnickych-osob (cit. dne 02.03.17)
256

Zpráva ECRI, Česká republika. Str. 32.
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dosažení souladu s mezinárodními požadavky se proto zdá, že novela je
iniciativou vládní a jde nad rámec našich závazků.
K obdobné úpravě přikročili v roce 2014 na Islandu, a to novelou
trestného činu hate speech (jemuž nejlépe odpovídá naše hanobení), k němuž byla
stejně jako u nás dodána kategorie pohlavní identity. Stejně tak bylo o nové
chráněné důvody rozšířeno odepření služby či odmítnutí vstupu na veřejně
přístupná místa.257 Ve Francii byla v roce 2016 k doposud užívanému výčtu
chráněných důvodů Trestního zákoníku přidána kategorie zranitelných osob,
jejichž postavení plyne z jejich ekonomické situace, v praxi by měla úprava cílit
na chudé jednotlivce.258

4.3.2 Důsledky novely
Ačkoli je sporné, zda hlavní motiv novely představuje legislativa Unie,
snaha reagovat na lidskoprávně složitou uprchlickou krizi či přesvědčení
navrhovatele o vhodnosti změny, cíl je zřejmý – rozšířit ochranu před dvěma
trestnými činy na další skupiny cílových skupin tohoto jednání. Konkrétně tato
forma rozšiřování však naráží na mnohá úskalí.
První z nich spočívá v rozdílu mezi oběma činy. U trestného činu
Podněcování se předpokládá širší dopad jednání podněcujícího, neboť ten přímo
míří na vyvolání nenávistných pocitů v jiných osobách, Hanobení jako typický
verbální trestný čin vyvolává menší efekt a zároveň je jeho skutková podstata
snadněji naplnitelná. Proto je jeho rozšiřování vnímáno problematičtěji, už jen
proto, že pravděpodobně povede k navýšení frekvence podaných trestních
oznámení, avšak ne s tou efektivitou, která byla rozšířením sledována.

257

European Anti-Discrimination Law Review (2014, str. 71)

258

European Equality Law Review (2016, str. 97)
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Další, opět spíše trestněprávní problém se točí kolem šíře nové podoby
úpravy. Zaprvé proto, že se tím přináší další pojmy (např. pohlavní
identifikace)259, jejichž definice by se v právním řádu dle kritiků neměly nacházet
v souvislosti s Trestním zákoníkem.260

261

Rozšíření stávající podoby je též

považováno za nejasné proto, že konečnou podobu nabyde až s dostatečným
množstvím judikatury, což bude zaprvé vzhledem k nízké četnosti výskytu činů
nějakou dobu trvat262, a zadruhé se tímto soudům poskytuje nevhodně velký
prostor pro rozhodování. Rozšíření je dle oponentů vystihnutelné slovem „moc“
– moc obecné a moc omezující. Takovouto míru obecnosti u ustanovení trestního
práva vnímají jako nevyhovující, o příliš velké omezení jde dle ohlasů proto, že
rozšíření nepřineslo nic nového – přidané důvody pokrývá současná podoba
demonstrativním

výčtem,

stručnější

rozsah

důvodů

pak

zabraňuje

nadbytečnému užívání před soudy. Otázkou je, zda navýšení výskytu trestných
činů bude způsobeno snahou o zneužití nové podoby, nebo vítanou možností
bránit se proti jednání, které Trestní zákoník doposud výslovně nechránil.
Hlavním tématem zůstává střet šíře poskytované ochrany, tedy podpora
práva na rovnost a zákaz diskriminace, s dalšími právy. Především se svobodou
projevu, zakotvenou v Listině práv a svobod na prvním místě v oddílu Politických
práv.263 Důvodová zpráva na tento střet sama upozorňovala, a to společně
259

Kritika je v této souvislosti namířena i proti pojmu třída, ten byl však dodán pouze do trestného činu
Hanobení, zatímco jako součást Podněcování je již několik let používán a jeho vysvětlení nalezneme
mimo jiné v komentářích k Trestnímu zákoníku.
260

Novela trestního zákoníku vnucuje nesmyslné multi-kulti definice, říká poslanec Benda.

http://m.rozhlas.cz/plus/proaproti/_zprava/novela-trestniho-zakoniku-vnucuje-nesmyslnemultikulti-definice-rika-poslanec-benda--1608517 (cit. dne 06.03.17)
261

Důvodová zpráva poskytovala velice detailní vymezení pojmů sexuální orientace a pohlavní identity.

262

Podle některých názorů nejde o nízký výskyt činů, ale o neochotu orgánů činných v trestním řízení
je účinně postihovat.
KAŠPÁREK, Michal. Trestný čin hanobení oligarchů.
http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-trestny-cin-hanobeni-oligarchu-dwg/p_politika.aspx?c=A160430_215457_p_politika_wag (cit. dne 06.03.17)
263

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.
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s odůvodněním. Návrh zákona omezuje svobodu projevu zakotvenou v čl. 17 Listiny
základních práv a svobod, k tomuto omezení však dochází v souladu s požadavky
stanovenými v odstavci 4 tohoto článku – jedná se o opatření v demokratické
společnosti nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých.264 Argumentace
odstavcem čtvrtým příslušného článku však nepředstavuje dostatečné řešení.
Proto se v případě pociťovaných střetů práva na rovné zacházení a práva na
svobodný projev přistoupí ke dříve vysvětlovanému principu proporcionality.
Nejčastěji bude pravděpodobně zkoumána linie mezi objektivní kritikou a
urážkou a linie mezi nezainteresovaným šířením postoje a podněcováním
k nenávisti.
Nárůst sporů se předpokládá především na sociálních sítích. Tyto obavy
jsou však dle mého názoru přehnané, neboť jak již bylo řečeno, nové kategorie
byly dříve chráněny skrz jinou skupinu osob a novela se nezaměřuje na prostor,
v němž by mohlo k naplnění trestných činů dojít, nýbrž pouze na zranitelné
skupiny. Spíše považuji za pravděpodobnější budoucí vytvoření skutkové
podstaty trestného činu či přestupku, která bude ošetřovat specificky jednání na
sociálních sítích. Ačkoli je samozřejmě možné, že zranitelné skupiny budou
změnu vnímat jako pobídnutí k důkladnějšímu hájení svých práv, a trestních
oznámení především na trestný čin Hanobení bude na základě např. veřejných
facebookových urážek přibývat.
Změna skutkové podstaty trestných činů, bude-li ve zde popsané podobě
přijata, kumuluje otázky působení mezinárodního antidiskriminačního práva,
aktivity státu, střetu lidskoprávních ustanovení i formování antidiskriminačních
ustanovení prostřednictvím judikatury. Konečné důsledky bude možné

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem,
jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.
(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v
demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou
bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.
264

Viz poznámka č. 246.

103

Rozšiřování principů v příkladech z praxe

dovozovat až s její účinností, přesto ji považuji za ukázkový případ rozšiřování
principů rovnosti a zákazu diskriminace v dnešní době, se všemi klady a zápory
tohoto působení.
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ZÁVĚR

Míra dodržování práva na rovnost a zákazu diskriminace se v dnešní době
může jevit poněkud nestejnorodá. Na jednu stranu přibývají kategorie
chráněných důvodů, které jsou soudy a právními předpisy respektovány. Na
straně druhé se setkáváme s mediálními titulky jako Nepřiznávejte svůj věk, spíš
dostanete práci, radí odborníci nezaměstnaným.265 Jedním z pohledů, jakým lze na
současnou situaci nahlížet, je proto vnímání rozporu mezi společenským vývojem
a přibýváním kategorií osob, které se cítí něčím výlučné, a proto zranitelné, a mezi
stále se vyskytující absencí ochrany pro důvody, které se objevují již desítky let.
Cílem mé práce bylo charakterizovat principy rovnosti a zákazu
diskriminace, a to nejen jako takové, ale včetně proměn, jimiž v současné době
procházejí. Abych dotčené principy a jejich vývoj popsala co možná nejvíce
komplexně, začala jsem jejich podrobným rozborem a jejich zasazením do širšího
pojmového kontextu. Další část se přesouvá od pojmů jako takových k jejich
vzájemnému vztahu, ale především k samotnému vývoji, a rozděluje vývoj od
počátku zakotvování těchto principů a vývoj současný. Soudobou situaci ukazuje
na příkladech, a to především na činnosti Evropského soudu pro lidská práva a
Evropské Unie. Závěrečná kapitola druhé části se pak částečně vrací na začátek a
soudobý vývoj shrnuje znovu, tentokrát prostřednictvím změn, které se
odehrávají v jednotlivých státech. Druhá část tak nabízí obecné odpovědi na
otázku, jakým způsobem k rozšiřování dochází, a zároveň předkládá příklady
z různých oblastí.

265

ŠVIHEL, Petr. Nepřiznávejte svůj věk, spíš dostanete práci, radí odborníci nezaměstnaným.

https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/nepriznavejte-svuj-vek-spis-dostanete-praci-radi-odbornicinezamestnanym-12243 (cit. dne 10.03.17)
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Jako cíl své práce jsem též vnímala přinést odpověď na otázku, jakým
vlivům oba principy podléhají. Proto diplomová práce nepracuje pouze
s právními řády jednotlivých států či činností mezinárodních organizací, ale
předkládá i rozbor argumentů, které na oba principy působí. Ať už rozmach jejich
záběru podporují či nikoli. Závěrečná část pak přináší podrobnější rozbor tří
konkrétních situací, které s rozšiřováním obou principů souvisí, zabývá se jak
změnami právního řádu, tak činností lidskoprávních orgánů.
Ze zpracovaných podkladů vyplývá, že k rozšiřování dochází. Což je však
jen očekávané potvrzení faktu, které s sebou přináší mnohé další otázky. Jakým
způsobem, z jakých důvodů, s jakými následky. Část druhá, zabývající se způsoby,
ukazuje, že hlavní vlivy přicházejí z činnosti mezinárodních organizací,
především Evropské Unie, a judikatury nadstátních soudů. Předkládá procesy
rozšiřování a sjednocování skrze mezinárodní kontrolní mechanismy a
sekundární unijní prameny práva. Soupis podle mého názoru hlavních
argumentačních pohledů a jejich rozbor přináší část třetí. Částečně se též zabývá
vlivy, které rozšiřování principů vyvolávají, jejím hlavním účelem však je přiblížit
témata, která se procesu rozšiřování dotýkají. Konkrétní následky (pro unijní
právo, činnost Veřejného ochránce práv a český Trestní zákoník) pak obsahuje
část čtvrtá, potvrzující dopad změn v daných principech na jednotlivé oblasti.
Psaní této diplomové práce mi potvrdilo, že nejvíce vlivným faktorem jsou
proměny společnosti, ty však samy o sobě nestačí. Dále záleží na přístupu soudů,
a na judikaturou často ovlivňovaných normotvůrcích, zda budou respektovat
současný trend důkladné ochrany (jako například v případě novely Trestního
zákoníku), či zda se budou držet původní cesty otevřených výčtů chráněných
důvodů na ústavní úrovni. Antidiskriminační zákonodárství však v každém
případě čeká ještě mnoho proměn.
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SHRNUTÍ

Diplomová práce se zaměřuje na současnou podobu ústavních principů
rovnosti a zákazu diskriminace. Jedná se o lidská práva, která se ve společnosti
formují až v posledních desetiletích, kdy tyto proměny bývají často dynamické a
velmi zásadní. Za účelem pochopení těchto principů a jejich postavení ve
společnosti se práce věnuje jejich analýze, vývoji a faktorům, které je ovlivňují,
V první řadě práce poskytuje obecnou úpravu principů jakožto
terminologické východisko, vedle toho rozebírá principy ústavní a otázku
interpretaci práva. Následně přibližuje již samotné principy rovnosti a zákazu
diskriminace, jejich vztah a jejich možné omezení.
Na vysvětlení termínů navazuje jejich bližší rozbor. Druhá kapitola
popisuje proces zakotvování těchto principů a jejich posilování ve společnosti.
Dále se soustředí na samotný proces rozšiřování a na příklady subjektů a procesů,
které toto rozšiřování podporují. Závěr kapitoly tvoří úvaha nad názvem
diplomové práce, která pracuje především s příklady ze současnosti, na nichž
ukazuje rozsah vývoje dotčených principů.
Práce dále obsahuje úvahu nad otázkou, které myšlenky rozšiřování
principů podporují, co je přínosem tohoto vývoje, a kde se naopak vytváří sporné
body. V oblasti pozitivních argumentů připomíná například rozdíly mezi
veřejným a soukromým právem, téma dostatečné právní ochrany či působení
mezinárodních společenství. Mezi argumenty, které se naopak vůči rozšiřování
principů vymezují negativně, jsou zařazeny například absence právní jistoty,
příliš přísná regulace právními normami či narušení funkčnosti některých
státních institucí.
Poslední část si klade za cíl poskytnout čtenáři konkrétní představu o tom,
jak lze vnímat rozšiřování principů v praxi. Proto se zaobírá třemi případy
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z různých oblastí práva, a popisuje otázku zneužití práva, působení Veřejného
ochránce práv a změny trestněprávního předpisu.
I přes široké téma se práce snaží poskytnout čtenáři dostatek informací,
jak teoretických, tak praktických, aby byl schopen nahlížet na principy rovnosti a
zákazu diskriminace v kontextu současného dění.

KLÍČOVÁ SLOVA

 Právní principy
 Rovnost
 Zákaz diskriminace
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NÁZEV PRÁCE V ANGLICKÉM JAZYCE

Contemporary Tendency towards Extensive Interpretation of Constitutional
Principle of Equality and Prohibition of Discrimination

SUMMARY

This work focuses on the contemporary form of the constitutional
principles of equality and non-discrimination. These are human rights which
have been formed in the society during last decades, and these changes have
usually been dynamic and also crucial. For the purpose of understanding these
principles and their position in the society, this work deals with analysis,
development and influential factors related to these principles.
First of all, this work provides general description of principles, which is a
terminological basis, it also analyses constitutional principles and legal
interpretation. Then it focuses on the principles of equality and nondiscrimination, their relation and possibility of restriction.
Besides from explanation of the relevant terms, this work also contains
their more detailed analysis. The second chapter describes the process of
enshrining these principles and strengthening their role in the society.
Furthermore, it focuses on the process of enshrining itself, and provides
examples of subjects and processes supporting this extension. The end of this
chapter is a thought about the name of this work, and it contains primarily the
examples from today, which demonstrate the scope of changes regarding these
principles.
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The work also includes consideration of the question which ideas
support expansion of the principles, what is the benefit of this development, and
of the contrary which areas create controversial points. In the area of positive
arguments it recalls for example the differences between public and private law,
topic adequate legal protection or influence of the international community.
Among the arguments that are contrary to the expansion of the principles, they
are for example the absence of legal certainty, overly strict regulation by legal
norms or disruption in some state institutions.
The last section aims to provide the reader with a concrete idea of how
we can perceive the expansion of principles in practice. Therefore, it deals with
three cases from different areas of law, and discusses the question of abuse of
rights, the action of the Ombudsman and changes in criminal legislation.
Despite the broad theme of the work, it seeks to provide the reader with
enough information, both theoretical and practical, to be able to look at the
principles of equality and non-discrimination in the context of current events.
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 Prohibition of Discrimination
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