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Publikace „DISKRIMINACE – MANUÁL PRO PRACOVNÍKY INSTITUCÍ“ byla vytvořena za finanční pomoci
Evropské unie. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná Poradna pro občanství/Občanská a lidská
práva a nelze jej v ţádném případě povaţovat za názor Evropské unie.

Předmluva a poděkování:
Tato publikace chce být obecnou právní příručkou pro boj s diskriminací v České republice. Jejím jádrem je
výklad pojmu diskriminace v právním smyslu a pojednání o právních prostředcích boje proti diskriminaci, a to
v prostředí české společnosti a za současného stavu českých právních předpisů a české nebo v České republice
aplikovatelné judikatury (publikace vychází ze situace v letních měsících roku 2006). Publikace dále obsahuje i
řadu souvislostí z oblasti sociálních a humanitních věd, které jsou, dle názoru autorů, nezbytné pro skutečné
pochopení právních aspektů fenoménu diskriminace a zásady nediskriminace či rovného zacházení, jakoţto
jednoho ze základních právních principů moderních demokratických právních států. Tato publikace se nezabývá
diskriminací jako pojmem soutěţního práva.
Při zpracovávání publikace se autoři především pokoušeli skloubit obsahově mnohodimenzionální právní
problematiku se srozumitelností výkladu. Cílem bylo kromě dalšího překlenout propast, která u problému
diskriminace zeje mezi strohým jazykem právníků, alibistickou mluvou politiků, angaţovaným diskurzem
lidskoprávních aktivistů a emočně zatíţeným, často dezorientovaným, hlasem laické veřejnosti. Tým autorů se
proto v odůvodněných případech nezdráhal odchýlit od konvencí odborných právnických textů na straně jedné a
nabízet i své vlastní názory a svá vlastní řešení ohledně jednotlivých aspektů problematiky diskriminace na straně
druhé. Zde je tedy nutno upozornit na to, ţe řada z těchto vlastních komentářů a stanovisek, jakkoli v textu
zdůvodněných, jsou jen názory některého z autorů či týmu autorů a nemusí být přijaty soudy a jinými orgány
kompetentními k rozhodování ve věcech diskriminace. Aţ budoucnost ukáţe, v jaké podobě se v české společnosti
a v českém právu téma diskriminace etabluje, přičemţ tento vývoj bude zcela určitě silně ovlivňován, ne-li
určován, zahraničními vlivy, zejména legislativou a judikaturou Evropské unie.
Tato publikace je určena principielně všem, kteří se chtějí informovat o diskriminaci z hlediska práva, tedy
právníkům i neprávníkům. Zaměření publikace bylo nicméně zvoleno tak, aby odpovídalo především potřebám
pracovníků těch institucí a organizací, které jsou nebo by měly být na poli boje proti diskriminaci činné a na něţ se
veřejnost nebo jednotlivci obrací se ţádostí o radu, stanovisko nebo o pomoc. Můţe jít např. o pracovníky
nevládních neziskových organizací, zaměstnance státní správy, sociální pracovníky a jiné.
Závěrem bych rád vyjádřil svůj hluboký dík těm, kteří se na přípravě této publikace nejrůznějším způsobem
podíleli. Největší uznání patří pochopitelně mým kolegům autorům, grafikům a editorům. Zmínit bych chtěl ale i
některé z těch, kteří dávali autorskému týmu konzultace, podněty a inspiraci. Svůj dík bych chtěl vyjádřit za
všechny následujícím osobám: Asye Chekanové, Mirkovi Dvořákovi, Simonu Gabrielu Kabasu Kalombovi,
manţelům Kateřině a Kryštofovi Kozákovým, Oleně Kuriščákové, Milanu Pešákovi a Pavlu Ptáčníkovi.
Mgr. Pavel Čiţinský

Kapitola 1

Co je to diskriminace

1.1.5. Nejasnost diskriminace jako pojmu právního

1. Co je to diskriminace
1.1. Úvod
Obsahem první kapitoly je vymezení pojmu diskriminace po
stránce teoretické. Cílem je co moţná nejsrozumitelnější definice
pojmu diskriminace, vysvětlení souvisejících pojmů, rozčlenění
diskriminace dle jednotlivých druhů, důvodů či oblastí a nastínění
dalších historických i současných společenských souvislostí s
touto problematikou.

1.1.1. Diskriminace jako společenské téma
Málokteré slovo zaţívá v dnešní době tak široké uplatnění jako
pojem diskriminace. Tento výraz se dostal do slovníku všech
vrstev společnosti a je uţíván v kaţdodenním ţivotě i ve
veřejném diskurzu velmi různě. Častým přídavkem tohoto slova
je jeho emoční nabitost. Někdy se lze ale setkat i s ironickým
uţíváním tohoto slova.

1.1.2. Emoční nabitost, otázka rovnosti
Slovo diskriminace se stalo nosičem mnoha emocí, jimiţ lidé
reagují na (někdy jakoukoli) nespravedlnost. Co je ovšem ještě
důleţitější a co rovněţ vyplývá ze způsobu, jakým lidé o
diskriminaci hovoří, je fakt, ţe mnoho lidí se cítí být tématem
diskriminace osobně zasaţeno.
Je to způsobeno tím, ţe diskriminace úzce souvisí s otázkou
rovnosti, na kterou existuje nesmírné mnoţství zásadně odlišných
pohledů, ale která se přitom kaţdého bytostně dotýká.

1.1.3. Subjektivní otázka menšiny
Dalším důvodem osobního zaujetí mnoha lidí v této otázce je
skutečnost, ţe diskriminace je spojena s otázkou tzv. „menšin“ a
jejich znevýhodnění ve společnosti. Avšak co je to menšina?
Kaţdý z lidí je v určitém ohledu příslušník nějaké většiny (nebo
nějakých většin) a v určitém ohledu příslušníkem menšiny
(případně menšin). Např. muslim ţijící v ČR je příslušníkem
náboţenské a třeba i etnické menšiny, ovšem jako muţ, jako
heterosexuál, jako člověk mladý a zdravý je členem řady
zvýhodněných „většin“. Nutno ještě podotknout, ţe „většina“ ve
smyslu zde uţitém nemusí být vţdy většinou početní: muţi jsou
nanejvýše stejně početní jako ţeny a přesto jsou ţeny podle řady
indicií diskriminovány jako slabší „menšina“. Bohatých lidí je ve
společnosti menšina a přitom je to početní většina ne tolik
majetných nebo přímo chudých občanů, kdo si stěţuje na
znevýhodnění. Problém většiny a menšiny tedy není primárně
otázkou početní jako spíše otázkou mocenskou.
Kaţdý člen společnosti proto pociťuje v situacích, kdy je
menšinou, určitá znevýhodnění. A současně v pozicích, kdy je
členem zvýhodněné většiny, má – vědomou či nevědomou –
tendenci bránit své výhody a vnímá poţadavky nespokojených
neprivilegovaných menšin jako ohroţující, a tudíţ neoprávněné.

1.1.4. Spornost tématu diskriminace
Další těţkost, s níţ se lze ve vztahu k diskriminaci ve vnímání
lidí setkat, je jistá nelegitimita této problematiky. Na diskriminaci
si stěţují jednak (údajné) oběti diskriminačního jednání druhých.
Zároveň jsou ale nespokojeni i ti, kteří téma diskriminace jako
problém neuznávají a naopak se upřímně cítí ohroţeni právě
oběťmi diskriminace, tedy tím, ţe se o diskriminaci vůbec mluví a
ţe stát a společnost přijímají opatření k potírání diskriminace. Obě
skupiny se tedy shodují v tom, ţe diskriminace je problémem.
Jedna skupina ovšem diskriminací míní diskriminační jednání jako
sociální fakt, zatímco druhá skupina myslí antidiskriminační
opatření a diskriminaci jako téma celospolečenského diskurzu, coţ
podle nich převrací samotné základy společnosti a deformuje
společenskou „normalitu“.

Do celospolečensky stále rozbouřených emocí můţe vnést
určitou věcnost a kultivaci právní pohled, neboť diskriminace je
také (a moţná především) pojmem právním. Hlas právníků ale
bohuţel často nemívá očekávaný zklidňující účinek, neboť mluví o
diskriminaci velmi formalisticky a nesrozumitelně. Na právního
laika dělají výklady o diskriminaci někdy jen ten dojem, ţe
diskriminace je nějakým obzvláště silným právnickým
zaklínadlem, z něhoţ šikovní američtí právníci dokáţí vykouzlit
velké peníze.
Záměrem první kapitoly je tedy právě vyjasnění pojmu
diskriminace jako pojmu právního, ovšem i pro právního laika
srozumitelnou formou, s cílem odstranit nepochopení a předsudky,
i vůči samotnému pojmu diskriminace. Není pochyb o tom, ţe
dnes není problémem jiţ jen diskriminace sama o sobě, tedy
diskriminační jednání jedněch vůči druhým, nýbrţ ţe problémem
jsou i špatné představy lidí o tom, co to diskriminace je. Mýty o
diskriminaci brání tomu, aby společnost přijala problematiku
diskriminace a věc boje proti ní opravdu za svou a začala účinně
odstraňovat nejhorší formy diskriminace ve společnosti.

1.1.6. Diskriminace – rozdílné zacházení – rovné
zacházení
Před definováním diskriminace je ještě nezbytné vysvětlit dva
další pojmy, a to rovné zacházení a rozdílné zacházení. V souladu
s tím, jak jsou tyto pojmy uţívány i v českém právním řádu, se
v této publikaci uţívá termínu rovné zacházení v tom smyslu, ţe
aktér jedná se dvěma osobami naprosto stejně (např. v hospodě
jsou dva lidé a hospodský oběma přinese po jednom pivu).
Rozdílné zacházení znamená, ţe aktér jedná rozdílně (v našem
případě jednomu pivo přinese a druhému ne). Toto rozdílné
zacházení bude často zcela oprávněné (ve výše uvedené situaci by
se mohlo stát, ţe jeden host má peníze a druhý jen ţebrá).
Diskriminace by nastala jen v tom případě, pokud by rozdíl
zacházení nebyl oprávněný a souvisel s některým diskriminačním
důvodem (např. druhý host volí komunistickou stranu, a
hospodský ho proto chtěl za to potrestat, znevýhodnit). Tedy
zdaleka ne kaţdé rozdílné zacházení je diskriminací, tedy
protiprávním jednáním.

1.2. Co je diskriminace?
1.2.1. Definice diskriminace v právních předpisech
V právních předpisech ČR nacházíme řadu míst, kde se o
diskriminaci hovoří. Jedná se v první řadě o případy, kdy se uţívá
pojem diskriminace, aniţ by byl tento pojem definován, dále o
případy, kdy je definováno určité jednání, ovšem pojem
diskriminace se v textu právního předpisu nevyskytuje, a nakonec
o případy, kdy právní předpis hovoří výslovně o diskriminaci a
následně ji také definuje. Obsahem následujících kapitol je
problematika spadající do druhé a třetí skupiny případů a následně
navrţená definice diskriminace v rámci českého právního řádu.

1.2.1.1. Ústavní úroveň. Evropská úmluva o
ochraně lidských práv a základních svobod a
Listina základních práv a svobod
Chronologicky, nejstarším v ČR platným ustanovením, které
hovoří o diskriminaci, je čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod, který zní: „užívání práv a
svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez
diskriminace založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa,
barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo jiné smýšlení,
národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní
menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“
Obdobnou formulaci pouţívá česká Listina základních práv
a svobod, která je součástí Ústavy ČR a která hovoří v čl. 3 o tom,
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ţe „základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu
pohlaví, rasy (…) nebo jiného postavení“.

celek by pak bylo moţné definovat jako souhrn těchto druhů
diskriminace. Evropské antidiskriminační směrnice2 definují

Oba tyto soubory lidských práv definují diskriminaci jako
nezajištění, popř. nezaručení určitých, právním předpisem
vymezených, práv (respektive uţívání těchto práv) všem bez
rozdílu činěného na základě určitých důvodů, přičemţ tyto
důvody jsou vyjmenovány jen demonstrativně.

 přímou diskriminaci: „pokud se s jednou osobou zachází
méně příznivě než se zachází, nebo se zacházelo nebo by se
zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, na jakémkoli
základě
uvedeném
v…“
(vyjmenovány
příslušné
diskriminační důvody) 3,

1.2.1.2. Ústavní zásada rovnosti

 nepřímou diskriminaci: „pokud by v důsledku zjevně
nestranného ustanovení, kritéria nebo praxe byla
znevýhodněna
osoba
určitého…„
(vyjmenovány
diskriminační znaky) „...ve srovnání s jinými osobami, ledaže
uvedené ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně
zdůvodněno oprávněným účelem a prostředky dosahování
uvedeného účelu jsou vhodné a nezbytné“4,

Zákaz diskriminace je odvozován i z ustanovení Listiny
základních práv a svobod o rovnosti, tedy např. z čl. 1, který
stanovuje, ţe „lidé jsou … rovni v důstojnosti a právech“, anebo
z čl. 4 odst. 3: „zákonná omezení základních práv a svobod musí
platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené
podmínky“. Druhou definicí diskriminace by tedy mohla být
obecně nerovnost nebo nestejnost v právech.1

1.2.1.3. Mezinárodní úmluvy proti rasové
diskriminaci a proti diskriminaci ţen
Diskriminaci dále definují některé mezinárodní úmluvy o
lidských právech. Úmluva o odstranění všech forem
diskriminace ţen (vyhlášena pod č. 62/1987 Sb.) definuje
diskriminaci ţen takto: „jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo
omezení provedené na základě pohlaví, jehož důsledkem nebo
cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění ze
strany žen, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě
rovnoprávnosti mužů a žen, lidských práv a základních svobod v
politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jiné
oblasti“.
Další definici obsahuje i Mezinárodní úmluva o odstranění
všech forem rasové diskriminace (vyhlášena pod č. 95/1974 Sb.).
Rasovou diskriminací se podle této úmluvy rozumí „jakékoli
rozlišování, vylučování, omezování nebo zvýhodňování založené
na rase, barvě pleti, rodovém nebo národnostním nebo etnickém
původu, jehož cílem nebo následkem je znemožnění nebo omezení
uznání, užívání nebo uskutečňování lidských práv a základních
svobod na základě rovnosti v politické, hospodářské, sociální,
kulturní nebo v kterékoli jiné oblasti veřejného života“. Obdobně
hovoří Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání) č. 111
Mezinárodní organizace práce z roku 1958 (vyhlášena pod č.
465/1990 Sb.), která definuje diskriminaci jako „jakékoli
rozlišování, vylučování nebo dávání přednosti založené na rase,
barvě pleti, náboženství, politických názorech, národnostním nebo
sociálním důvodu, které má za následek znemožnění nebo porušení
rovnosti příležitostí nebo zacházení v zaměstnání nebo povolání“.
Tato druhá skupina definic tedy charakterizuje diskriminaci jako
činění rozdílu, vyloučení, omezení a upřednostnění, zaloţené
na určitém důvodu, jehoţ důsledkem či cílem je ohroţení nebo
znemoţnění toho, aby určitá vymezená práva byla uznávána,
uţívána či uplatňována na základě rovnoprávnosti. Drobný
rozdíl spočívá pouze v tom, jak jsou tato práva (při jejichţ
uplatňování je diskriminace zakázána) vymezena. Zatímco obě
úmluvy OSN hovoří o lidských právech, Mezinárodní organizace
práce vymezuje tato práva určitou oblastí lidského ţivota, totiţ
zaměstnáním a povoláním. Chráněna jsou tedy všechna práva
v zaměstnání a povolání.

1.2.1.4. Antidiskriminační právo Evropské unie
Čtvrtou a zřejmě nejrozvinutější a nejpropracovanější skupinu
definic vypracovalo antidiskriminační právo Evropské unie. EU
nedefinuje sice diskriminaci jako takovou, tedy jako pojem,
definuje však jednotlivé druhy diskriminace a diskriminaci jako

1 Celá antidiskriminační judikatura Spojených států amerických stojí na ústavním dodatku
č. 14, který zní: "no state shall… deny to any person within its jurisdiction the equal
protection of the laws", tedy na rovnostní klauzuli Ústavy Spojených států amerických.
Na této Equal Protection Clause vyrostla rasová desegregace ve školství i tzv. pozitivní
opatření (affirmative action).
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 obtěţování: „kdy dochází k nežádoucímu chování spojenému
s...“ (vyjmenovány diskriminační důvody) „...za účelem nebo
s následkem porušení důstojnosti osoby a vytvoření
zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího
nebo urážlivého prostředí“ a
 pokyn k diskriminaci, který je součástí definice, avšak
konkrétně toto jednání není blíţe definováno.
Diskriminací je tedy v zásadě znevýhodnění z určitých důvodů
(diskriminační důvody) oproti někomu jinému, přičemţ úmysl
není vţdy rozhodující.

1.2.1.5. Přestupkový zákon
Poslední definicí diskriminace je krátké ustanovení zákona o
přestupcích, který v § 49 odst. 1 písm. e) stanoví, ţe přestupku se
dopustí ten, kdo „působí jinému újmu pro jeho příslušnost k
národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu,
barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo
náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo
činnost v politických stranách nebo politických hnutích,
odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho
sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav
manželský nebo rodinný.“ Je velmi neurčité, co znamená způsobit
újmu.5 I přes nejasnosti lze toto ustanovení povaţovat za další
pokus o definici diskriminace: působení újmy jiné osobě
z určitých právem stanovených důvodů.

1.2.2. Návrh obecné definice diskriminace
Všechny definice uvedené v zákonech vymezují diskriminaci
vţdy jen pro určitý úsek práva. Obecnou definici diskriminace
ţádný právní předpis nepodává a moţná ani podávat nemůţe. Je-li
zásada nediskriminace obecným principem moderního práva, musí
– tak jako u jiných právních zásad – dospět k všeobecné definici
diskriminace právní teorie, je-li to ovšem moţné.
Diskriminaci lze definovat souhrnem všech
následujících znaků (všechny tudíţ musí být splněny).

těchto

2 Níže uvedené definice jsou vzaty ze směrnice 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný
rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Definice např. rasové směrnice
(č. 2000/43/ES) jsou ovšem zcela obdobné.
3 Autor v zájmu srozumitelnosti vložil za vedlejší větu „než se zachází, nebo se
zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci“ čárku, aby text
byl srozumitelnější. V oficiálním překladu ovšem tato čárka není.
4 U nepřímé diskriminace osoba obviněná z diskriminace má vždy možnost prokázat
oprávněnost a přiměřenost svého jednání, ve kterém je spatřována diskriminace.
Neodůvodněnost jednání je tedy součásti definice nepřímé diskriminace a proto je
v definici autorem uvedena.
5 Jedná se o újmu, jejíž způsobení by bylo trestáno dle jiných ustanovení a zde má být jen
zostření postihu za přestupek pro jeho diskriminační motiv? Anebo byl šlo jen o jednání,
které by jinak nebylo přestupkem? Anebo je cílem tohoto ustanovení moci potrestat
také fyzickou osobu, která jednala např. za právnickou osobu (např. že diskriminující
restaurace bude postižena dle zákona o ochraně spotřebitele, zatímco číšník dostane
pokutu za přestupek)?
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Diskriminace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

je jednáním jedné osoby vůči druhé nebo zacházení jedné
osoby s druhou (viz 1.2.3.1.)
přináší znevýhodnění, určitou újmu (viz 1.2.3.2. – 1.2.3.4.)
znevýhodňuje ve srovnání s jinou osobou (viz 1.2.3.5. –
1.2.3.6.)
znevýhodňuje na základě určitých právem zakázaných
kritérií, diskriminačních důvodů (viz 1.2.3.7. – 1.2.3.14.)
znevýhodňuje v určitých právem stanovených oblastech či
situacích (viz 1.2.3.15 – 1.2.3.17.)
není odůvodněna ani odůvodnitelná oprávněným účelem
anebo tento oprávněný účel není dosahován přiměřenými
a nezbytnými prostředky (viz 1.2.3.18).

1.2.3. Specifikace navrţené definice diskriminace
1.2.3.1. Jednání či zacházení jedné osoby s druhou
(ad. 1)
Diskriminace se lze dopustit nejen aktivním jednáním,
konáním, např. určitým rozhodnutím, ale i opomenutím udělat
určitý krok, např. nezajištěním bezbariérového přístupu pro
vozíčkáře. Jednání nebo zacházení můţe spočívat v tom, ţe je
pouţíváno kritérium nebo praxe, které vedou k diskriminaci.
Diskriminace ale vţdy předpokládá určitý právní vztah mezi
diskriminujícím a diskriminovaným.6
Diskriminace se musí odehrávat mezi dvěma osobami. Obě
tyto osoby mohou být jak osobami fyzickými, tak i osobami
právnickými. Pachatelem i obětí diskriminace tedy můţe být i
právnická osoba (viz diskriminační důvody).

1.2.3.2. Znevýhodnění (ad. 2)
Diskriminací není jakýkoli rozdíl v zacházení s druhou osobou,
nýbrţ jen takový, který znevýhodňuje, přináší újmu a nějakým
způsobem ubliţuje. Zachází-li se s druhým sice jinak (je-li moţné
nalézt nějaký formalistický rozdíl), ovšem ne méně výhodně,
nejedná se o diskriminaci.

1.2.3.3. Lidskoprávní přístup
Diskriminace tedy zde není definována jako činění rozdílu,
nýbrţ jako znevýhodnění. Je logické, ţe protipólem kaţdého
znevýhodnění jedné osoby je zvýhodnění druhé osoby. Ovšem
přesto má smysl mluvit jen o znevýhodnění. Jednak z praktického
právního důvodu, protoţe na rozdíl v právech si stěţuje vţdy jen
ten, který je znevýhodněn, nikoli zvýhodněný. A jednak
z hlediska lidskoprávního, poněvadţ boj proti diskriminaci musí
mít pouze ambici zlepšit postavení znevýhodněných, nikoli
zhoršit situaci těch, kteří jsou na tom lépe (vyjma extrémních
případů jako bylo např. rušení šlechtických privilegií).
Antidiskriminace by se nikdy neměla stát důvodem pro zhoršení
postavení kohokoli a v ţádném případě ne pro zhoršení postavení
většiny.7

1.2.3.4. Celospolečenský dopad
Ačkoli to není striktní podmínkou existence diskriminace,
mívá újma působená diskriminací obvykle celospolečenský
rozměr, tedy hrozí větší skupině osob po delší dobu (viz
diskriminační důvody).
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1.2.3.5. Srovnání s jinou osobou – komparátor (ad.
3)
Diskriminace vţdy předpokládá srovnání s jednáním vůči jiné
osobě, tedy vůči referenční osobě neboli komparátorovi. Není-li
srovnání, nemůţe se jednat o diskriminaci. S obětí diskriminace
tedy diskriminující musel zacházet méně výhodně neţ s nějakou
jinou osobou. Na druhou stranu nelze diskriminaci bezpodmínečně
vylučovat, nenajde-li se ţádná konkrétní osoba, se kterou
diskriminující jednal výhodněji neţ s diskriminovaným. Někdy
stačí prokázat, ţe diskriminující by zacházel s touto osobou
výhodněji, neţ jednal s diskriminovaným, coţ často není
problémem zjistit (komparátor pak není konkrétní).

1.2.3.6. Volba komparátora
V komplikovanějších případech diskriminace je volba
komparátora stěţejní věcí pro posouzení celého případu, a spor tak
můţe spočívat právě v neshodě o tom, s čím nebo s kým je třeba
porovnávat daný případ.

1.2.3.7. Diskriminační důvody (ad. 4)
Diskriminační znevýhodnění můţe být provedeno jen na
základě určitých právem stanovených diskriminačních důvodů.
Diskriminační důvody jsou lidské vlastnosti či charakteristiky,
které právní předpisy stanovily a dle kterých zakázaly
diskriminovat.
Diskriminační důvody (stanovené v právních předpisech, viz
1.2.1.) lze rozčlenit následovně:
1.2.3.7.1.
1. pohlaví
2. rasa - etnický původ (nebo téţ barva pleti, národní původ,
příslušnost k etnické menšině),
3. náboţenství (víra, náboţenské přesvědčení, stav bez
vyznání).
Tyto tři důvody jsou obsaţeny ve všech právních předpisech,
tedy jak v úmluvách vzniklých po druhé světové válce tak i
v novějších normách. Dnes patří k tzv. základním diskriminačním
důvodům.
1.2.3.7.2.
1. jazyk
2. národnost či příslušnost k národnostní menšině
3. politické a jiné smýšlení
4. sociální původ
5. majetek
6. rod
Tyto důvody jsou rovněţ obsaţeny v poválečných
mezinárodních úmluvách, ovšem nejsou dnes povaţovány za
základní.
1.2.3.7.3.
1. zdravotní stav nebo zdravotní postiţení
2. sexuální orientace
3. věk
Tyto důvody jsou novější, ovšem dnes jsou povaţovány za
základní diskriminační důvody v právu EU.
1.2.3.7.4.

6 Diskriminací nemůže být jen samotný určitý stav, jako např. chudoba.
7 Příkladem může být argumentace zastánců toho, aby se v ČR zrušila možnost
uzavírání církevního sňatku i s účinky pro státní právo. Nejdůležitějším argumentem je,
že současná situace je diskriminační, neboť stát uznává sňatky prováděné jen
registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, zatímco ostatní náboženské
subjekty platně oddávat nemohou. Ačkoli neregistrované církve a náboženské
společnosti mají dohromady jen zlomek počtu členů registrovaných církví, navrhovalo
se kvůli znevýhodnění této malé menšiny zhoršit práva většiny. Antidiskriminační
snažení by se mělo spíše snažit umožnit církevní sňatek i neregistrovaným církvím,
pokud je to možné.

1.
2.
3.

členství v politických stranách nebo politických hnutích,
odborových organizacích nebo v jiných sdruţeních
stav manţelský nebo rodinný a povinnosti k rodině
státní občanství.

Strana 11

Co je to diskriminace

Tyto důvody lze rovněţ nalézt ve výčtech diskriminačních
důvodů.8
1.2.3.7.5.
další výslovně nezmíněné důvody.
Výčty diskriminačních důvodů obsaţené v právních
předpisech jsou totiţ především demonstrativní, tedy uvedeny jen
příkladmo. Většina výčtů končí slovy „nebo jiného postavení“ či
„z jiného důvodu“.

1.2.3.8. Další diskriminační důvody
Co můţe těmito jinými diskriminačními důvody být? Musí jít
o nějaké jiné postavení, které je obdobné těm znakům, které jsou
uvedeny výše. Z povahy právních předpisů tedy vyplývá, ţe by se
mělo jednat o lidské vlastnosti či charakteristiky, které jsou svou
důleţitostí a pevností spojení s osobou obdobné jako vlastnosti a
charakteristiky výslovně zmíněné. Kritériem tedy můţe být buď
danost a nezměnitelnost dotyčné charakteristiky anebo její
významnost pro lidský ţivot.
Od tohoto pojetí bývá v poslední době někdy upouštěno a i
soudy řeší např. jako diskriminaci rozdíl v zacházení mezi těmi,
kdo platí kreditní kartou a těmi kdo touto kartou neplatí
(diskriminačním důvodem by pak bylo pouţívání platební karty)
anebo zvýhodnění těch, jejichţ zástavní právo vzniklo na
nemovitosti před účinností zákona o veřejných draţbách, a těmi,
jejichţ zástavní právo vzniklo aţ po tomto zákoně (viz nález
Ústavního soudu publikovaný pod č. 181/2005 Sb.,
diskriminačním důvodem by potom byla doba vzniku zástavního
práva). Bez vazby na diskriminační důvod chápe diskriminaci i
Evropský soud pro lidská práva.9 Pojem diskriminace se tímto
rozřeďuje a problém diskriminace se stává otázkou obecné
důvodnosti a přiměřenosti právního jednání a chování.
Teorie by měla trvat na tom, ţe diskriminačním důvodem by
měl být jen takový znak, který je pro ţivot významný a který
pevně souvisí s dotyčnou osobou.

1.2.3.9. Historický vývoj diskriminačních důvodů
Jak je vidět výše, diskriminační důvody a jejich důleţitost se
v průběhu dosavadní antidiskriminační historie (byť velmi krátké)
vyvíjely. V první polovině 20. století byla Evropa suţována
především konflikty mezi národy či národnostmi, třídními boji a
z nich plynoucími politickými konflikty, které hluboce rozdělovaly
řadu národních společností. Po druhé světové válce kladla tedy
např. Evropská úmluva – vedle dodnes důleţitých důvodů jako
pohlaví, rasa či náboţenství – důraz na zákaz diskriminace pro
národnost, sociální původ či majetek a politické přesvědčení (viz
1.2.3.7.2.). Význam těchto důvodů se během druhé poloviny 20.
století v důsledku společenských změn a zmírnění výše uvedených
konfrontací zmenšil a naopak západní společnost začala být
citlivější vůči důvodům do té doby nevnímaným. Jde zejména o
sexuální orientaci, zdravotní postiţení a věk (viz 1.2.3.7.3.), ale téţ
např. povinnosti vůči rodině. Zvýšená migrace vedla také
k ochraně cizinců aj.
V právu EU je dnes povaţována za hlavní diskriminační
důvody tato šestice:
1. pohlaví,
2. rasa a etnický původ,
3. věk,
4. zdravotní postiţení nebo nepříznivý zdravotní stav,
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5.
6.

sexuální orientace a
náboţenství, víra nebo skutečnost, ţe osoba je bez vyznání.

Těchto šest hlavních diskriminačních důvodů poţívá nyní
v právu EU přísnější právní ochranu před diskriminací neţ ostatní
důvody.

1.2.3.10. Smíšení více důvodů
Jednotlivé diskriminační důvody se mohou překrývat a není
zapotřebí se snaţit o přesné teoretické vymezení jednotlivých
důvodů oproti sobě navzájem. Diskriminace z důvodu rasy a
etnického původu tak můţe splývat s diskriminací národnostní (ale
někdy téţ náboţenskou) či s diskriminací cizinců. Diskriminace
z důvodu náboţenství můţe být v případě společností, kde
náboţenství hraje významnou roli v politice, obtíţně odlišitelná od
diskriminace z důvodu politického přesvědčení či členství
v politických stranách. Podobně to můţe platit o věku a
zdravotním stavu či postiţení.

1.2.3.11. Etnicita a národnost
Přesto by bylo dobré rozlišovat alespoň teoreticky rasu a
etnický původ na straně jedné a národnost na straně druhé.
Národnost je záleţitostí pocitu sounáleţitosti (politické,
historické, kulturní) s určitým národním společenstvím, tedy kým
se dotyčný cítí být, ke komu se hlásí. Etnicita je naproti tomu věcí
fyziognomického vzezření, tedy jak člověk vypadá.
Národnost je na jednu stranu subjektivní, můţe být věcí volby,
tedy toho, jak se osoba cítí či k čemu se hlásí. Např. česky mluvící
obyvatel Brna se můţe cítit být Čechem, Moravanem, 10 ale téţ
Romem, Ţidem, (sudetským) Němcem aj.11 Z vnějšku v podstatě
nelze „objektivně“ národnost stanovit. Na druhou stranu pokud se
ovšem jiţ k nějaké národnosti opravdu hlásím, je to skutečnost
určitá, objektivní a statisticky zachytitelná. S etnicitou je to přesně
naopak: je zdánlivě „objektivní“, kaţdý můţe totiţ vidět barvu
pleti či jiné fyziognomické znaky. Na druhou stranu ale ani rasa
ani etnicita nejsou objektivními kategoriemi, i samy rasy jsou
antropologicky vymezeny jen přibliţně, etnika jiţ vůbec nelze
definovat a v podstatě je etnický původ odhadován či domýšlen
dle stereotypů a představ panujících v jedné společnosti ohledně
většinového vzezření příslušníků národů jiných.

1.2.3.12. Mylně předpokládaný diskriminační
důvod
Diskriminační důvod je dán i tehdy, pokud druhého omylem
povaţuji za osobu splňující určitý diskriminační důvod. Není
relevantní, zda-li diskriminovaná osoba opravdu splňuje daný
diskriminační důvod, pro který je diskriminována, anebo zda se
jedná o omyl diskriminujícího. Pokud se tedy např. diskriminující
omylem při telefonním rozhovoru domnívá, ţe hovoří s osobou
staršího věku a z toho důvodu ji nepřijme do zaměstnání, jedná se
o diskriminaci z důvodu věku i tehdy, jestliţe ve skutečnosti
onomu telefonickému uchazeči bylo teprve 30 let.
Diskriminační důvod je tedy vlastností jednání diskriminujícího a
nemusí
být
bezpodmínečně
vlastností
diskriminovaného.
Důleţité je toto především v případě diskriminace Romů,
neboť mnoho lidí se domnívá, ţe pokud se diskriminovaný Rom k
romské národnosti v oficiálním sčítání lidu nehlásí, nemůţe se
jednat o diskriminaci Romů.

8 Např. § 49 přestupkového zákona, § 1 zákoníku práce.
9 V případu Belgian Linguistics (tzv. Belgický jazykový případ, 1969) definoval
diskriminaci jako rozlišování, které nemá objektivní a racionální zdůvodnění anebo
neexistuje vztah proporcionality mezi užitými prostředky a sledovaným cílem.
Štrasburský soud dokonce za diskriminaci považuje i situaci, kdy stát opomněl
zacházet s osobami rozdílně, přičemž tyto osoby se nacházely v podstatně rozdílných
situacích (viz rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23.7.1968).
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10 Námitky, že např. moravská národnost údajně objektivně neexistuje, nemusí na
subjektivním pocitu sounáležitosti nic měnit a naopak může v těch, kdo se cítí být
příslušníky moravské národnosti, vzbudit pocit ohrožení.
11 Vyjmenovány jsou jen národnosti, které mají historickou vazbu k Brnu, tedy nikoli
národnosti, které se mohou v Brně vyskytovat v důsledku moderní migrace.
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1.2.3.13. Vlastnost třetí osoby
Diskriminační důvod se navíc nemusí vztahovat přímo
k osobě diskriminovaného, nýbrţ i k jiné relevantní osobě.
Pokud např. znevýhodním dítě kvůli tomu, ţe jeho rodiče jsou
komunisté, jedná se o diskriminaci z důvodu politického smýšlení
či diskriminace z důvodu členství v určité organizaci i přesto, ţe
dítě samo komunistou nikdy nebylo.
To samé platí i o diskriminaci vůči právnickým osobám (viz
1.2.3.1.); právnická osoba můţe být diskriminována pro vlastnosti
svých členů nebo jiných osob (např. takto můţe být
diskriminováno sdruţení cizinců nebo konfesní škola).

1.2.3.14. Úmysl diskriminujícího
Diskriminace je diskriminací jen tehdy, pokud k ní dochází na
základě jednoho z těchto důvodů. Toto ovšem neznamená, ţe musí
být vţdy úmyslem diskriminujícího znevýhodnit druhého
z diskriminačního důvodu. Diskriminující nemusí mít vţdy
špatný úmysl. Řada lidí totiţ druhé diskriminuje proto, ţe si
myslí, ţe jim ve skutečnosti pomáhají (např. chtějí chránit osoby
s postiţením před nebezpečnými situacemi). Diskriminující
dokonce nemusí mít ani dobrý úmysl. U nepřímé diskriminace, u
které nemusí být dokonce vůbec ţádný úmysl, protoţe
diskriminující nemusí vůbec vědět, ţe rozlišuje (v dobrém či ve
špatném), se kaţdopádně úmysl neprokazuje (viz 1.7.1.2.).
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základních lidských práv, ale ta pokrývají nebo se alespoň
dotýkají velké části právních vztahů vznikajících mezi občany
a státem.12
 Ustanovení řady mezinárodních úmluv o lidských
právech: Např. Úmluvou o odstranění všech forem rasové
diskriminace se Česká republika mj. zavázala, ţe bude
„provádět politiku bez prodlení a všemi vhodnými způsoby
politiku směřující k odstranění rasové diskriminace ve všech
jejích formách (…) a zajistí, aby všechny veřejné orgány a
instituce, celostátní i místní, jednaly v souladu s tímto
závazkem“, a ţe „... zakáže a odstraní všemi vhodnými
prostředky (…) rasovou diskriminaci prováděnou kteroukoli
osobou, skupinou nebo organizací.“ Z textu této Úmluvy tedy
vyplývá s naprostou jistotou, ţe rasová diskriminace
v jakékoli veřejné oblasti (a zčásti i soukromé) je nepřípustná
a protiprávní, a to i kdyţ ČR tuto úmluvu dosud zcela
nepromítla do svého právního řádu.
 Principy tzv. dobré správy: (tzn. zásady jednání státních
úřadů a jiných veřejnoprávních subjektů při výkonu veřejné
správy, které se vyvinuly v průběhu vývoje správního práva
demokratických zemí a které sice nejsou výslovně obsaţeny
v ţádném právním předpise – odkazuje na ně jen zákon o
veřejném ochránci práv a pak správní řád – ovšem dle
většinového názoru jsou jimi úřady přesto vázány): zásada
nediskriminace je někdy podřazována pod zásadu
nestrannosti veřejné správy, 13 jindy je uváděna jako zásada
samostatná.

Úmysl se často přímo neprokazuje ani u diskriminace přímé,
neboť v důsledku přechodu důkazního břemena je naopak
diskriminující povinen prokázat své – tedy nediskriminační –
důvody pro to, jak jednal (viz 3.5.3.1.).

1.2.3.16.1. Osobní rozsah zákazu diskriminace
v jednání veřejnoprávních subjektů

1.2.3.15 Právní oblasti a situace, v nichţ je
diskriminace zakázána (ad. 5)

Zákaz diskriminace se vztahuje na všechny subjekty veřejného
práva, tedy zejména na

Při stanovení právních oblastí a situací, v nichţ je diskriminace
zakázána, je moţné rozlišovat mezi dvěma základními sférami
práva:
 jednání státu a jiných subjektů z titulu veřejné moci či ve
věcech obecného zájmu a
 jednání soukromých subjektů.

 orgány státní správy (ministerstva a jim podřízené úřady,
ostatní úřady podřízené vládě),
 orgány moci soudní (soudy, státní zastupitelství), Parlament a
další ústavní orgány a činitelé,
 samosprávy územní (obce, kraje),
 samosprávy profesní (profesní komory), univerzity,

Obecně lze říci, ţe diskriminace je nepřípustná v oblasti první
(ve veřejné sféře) a v těch soukromoprávních či soukromých
oblastech, které mají uţší vztah k veřejnému.

 instituce zřízené veřejnoprávními subjekty k zajišťování
určitých úkolů veřejného významu – veřejné ústavy (školy,
nemocnice, ústavy sociálních sluţeb),

1.2.3.16. Obecný zákaz diskriminace v jednání
veřejné moci a ve věcech obecného zájmu

 soukromé osoby pověřené výkonem veřejných pravomocí
anebo zajišťující obecné úkoly (lesní stráţ, rybářská stráţ,
stanice technické kontroly).

Zásada nediskriminace je jedním z centrálních právních
principů demokratického právního státu. Kaţdá osoba,
veřejnoprávní či soukromá, má povinnost dodrţovat zásadu
rovného zacházení při všem svém jednání z titulu veřejné moci
nebo v jiných věcech obecného zájmu (tato právní oblast se v této
publikaci bude nazývat rovněţ veřejnou nebo veřejnoprávní
sférou). Zákaz diskriminace platí bez ohledu na to, jestli
veřejnoprávní subjekt jedná při výkonu veřejné správy anebo
v ostatních oblastech své činnosti; totéţ platí i o osobách
jednajících z pověření veřejné moci. Tento zákaz vychází přímo
z ústavních základů českého právního řádu, coţ lze dovodit
z následujících ustanovení:

Zákaz diskriminace jsou ovšem logicky povinni zachovávat i
zcela soukromé osoby – fyzické i právnické, které
 jsou financované, i třeba jen zčásti, z veřejných zdrojů
(charitativní nevládní organizace, soukromé školy, soukromá
zdravotnická zařízení atd.),
 fungují – vedle jiných aktivit – i jako „subdodavatelé“ pro
stát či jiné veřejnoprávní osoby (obchodní společnosti
realizující veřejné zakázky). Lze se domnívat, ţe zákaz
diskriminace se vztahuje přinejmenším na ty sluţby a
činnosti, které vykonávají pro stát.

 Čl. 1 Ústavy ČR: Česká republika je „demokratický právní
stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a
občana“.
 Čl. 1 Listiny: lidé jsou „rovní v důstojnosti i v právech“ (čl.
1 Listiny).
 Čl. 3 Listiny: obecný zákaz diskriminace, zaručení
základních práv a svobod bez rozdílu na základně
diskriminačních důvodů (viz 1.2.1.). Z tohoto článku lze
dovodit nepřípustnost činění rozdílů sice jen v oblasti

12 Právo na osobní svobodu zahrnuje fungování policie; právo na ochranu vlastnictví se
skrz daně týká i hospodaření veřejnoprávních subjektů; právo na spravedlivý proces
v sobě zahrnuje celé soudnictví. Dále je v Listině i právo na práci, tedy právo
provozovat výdělečnou činnost, právo na sociální zabezpečení, právo na vzdělání a na
zdravotní péči. Naproti tomu Listina neobsahuje právo na přístup ke službám a
k bydlení.
13 Např. 10 zásad dobré správy, které sestavil
http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/
media/konference.php&doc=469

český

ombudsman,

viz
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V obou případech by dodrţování zásady nediskriminace mělo
být obdobnou povinností či obdobným omezením svévole těchto
subjektů, jako je např. odpovědnost za vyúčtování veřejných
prostředků, zákaz libovůle, zákaz střetu zájmů anebo povinnost
sledovat při realizaci aktivit pro stát veřejný zájem.
Kaţdé – i zcela soukromoprávní – jednání těchto osob je do
určité míry jednáním státu anebo jednáním, které stát nějakým
způsobem podporuje, a proto nesmí osoby jednající za stát vnášet
do státního jednání diskriminaci.
1.2.3.16.2. Věcný rozsah zákazu diskriminace
veřejných subjektů
Výše uvedené veřejně jednající subjekty by se měly zdrţet
jakékoli diskriminace nejen při výkonu svých veřejnoprávních
oprávnění, nýbrţ ve všem svém jednání. Půjde tedy zejména o
 výkon veřejné správy, tj.:
 rozhodování ve správním řízení, včetně rozhodování o
věcech, na které není právní nárok,
 rozhodování a jiné úkony úřadů mimo správní řízení,
 normotvorbu státu a samosprávy (přijímání zákonů, vyhlášek,
obecních vyhlášek a nařízení, normy upravující práva a
povinnosti členů profesních komor),
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„na veřejnosti“), tak existence veřejného zájmu (popř. napojení na
státní či jiný veřejný rozpočet).
Ponecháme-li stranou ustanovení předpisů trestních a
přestupkových, která s diskriminací rovněţ mohou souviset, mají
soukromé osoby povinnost nediskriminovat v těchto oblastech:
1. výdělečná činnost a věci související, coţ zahrnuje zejména
a) zaměstnání, coţ v praxi zahrnuje např. přijímání do
zaměstnání, pracovní podmínky, odměňování a jiné sociální
výhody poskytované v souvislosti se zaměstnáním a pracovní
postup; povinnost nediskriminovat má zaměstnavatel vůči svým
zaměstnancům, přičemţ odpovídá i za diskriminaci zaměstnanců
mezi sebou,
b) přístup k povolání, podnikání či jiné samostatné
výdělečné činnosti a členství v profesních komorách (v ČR o
tomto všem rozhodují veřejné subjekty),
c) členství v odborových organizacích a organizacích
zaměstnavatelů a v jiných organizacích sdruţujících příslušníky
určitých povolání,
d) rekvalifikační kurzy, poradenství a jiné vzdělávání
související s hledáním zaměstnání (v ČR většinou hrazeno
z veřejných zdrojů),
2. vzdělání (přístup ke vzdělání a poskytování vzdělání)

 normy upravující fungování veřejných institucí (školní řády,
návštěvní řády v nemocnicích nebo pravidla ubytování
v azylových domech),

3. zdravotní péče (přístup ke zdravotní péči a poskytování
zdravotní péče) a

 normy interní povahy úřadů, vnitřní směrnice a obdobné
předpisy pro podřízené, které mohou být i třeba vůči
veřejnosti tajné,

4. přístup ke zboţí a sluţbám, včetně bydlení, pokud jsou
nabízeny nebo poskytovány veřejnosti. V praxi se tedy jedná o
následující činnosti:

 jiné jednání samospráv v samostatné působnosti (přidělování
obecních financí, pořádání vzdělávacích či volnočasových
akcí, přijímání dobrovolníků, přijímání osob vykonávající
obecně prospěšné práce).

a) prodej výrobků a jiných věcí, bez ohledu na stupeň
zpracování, které jsou nabízeny spotřebiteli,

Zákaz diskriminace by se měl vztahovat i na kaţdé jiné jednání
těchto subjektů v soukromoprávních vztazích, tedy v oblastech,
 v nichţ je diskriminace zakázána i soukromým subjektům
(viz 1.2.3.17.). Je logické, ţe pokud je diskriminace zakázána
soukromým zaměstnavatelům či soukromým poskytovatelům
sluţeb, vztahuje se tento zákaz i na situace, kdy je
zaměstnavatelem či poskytovatelem sluţeb stát či jiná veřejná
korporace. Totéţ platí např. i v případě škol a nemocnic,
zřizovaných veřejnými subjekty aj.,
 v nichţ soukromé osoby nemají diskriminaci zakázanou (viz
1.3.3.). Mohlo by se jednat např. o výběr dodavatelů sluţeb,
popř. přidělování veřejných zakázek14, poskytování
nenárokových darů – např. vyřazeného majetku aj.).

1.2.3.17. Zákaz diskriminace v soukromoprávních
vztazích
Soukromoprávní vztahy se řídí právní zásadou obsaţenou
v čl.2 Listiny, ţe „každý může činit, co není zákonem zakázáno a
nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.“
V soukromoprávních vztazích je diskriminace protiprávní jen
v těch oblastech práva a v těch situacích, kdy zákon
diskriminaci výslovně zakazuje. V ostatních případech nelze
diskriminaci právně postihnout, byť se někdy můţe jednat o
morálně či společensky neţádoucí chování.
Diskriminace je zakazována v těch právních oblastech a
situacích, které mají určitý uţší vztah k veřejnému. „Veřejným“
můţe být myšlena jak přítomnost většího počtu lidí (tedy jednání

14 § 25 zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách toto již obsahuje, ovšem tento
zákon se nevztahuje na výběr jakékoli služby.
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b) poskytování sluţeb, tedy jakýchkoli podnikatelských
činností, které jsou nabízeny spotřebiteli (tedy nejen klasické
sluţby jako kadeřník či zedník, nýbrţ i pohostinství, ubytování,
právní sluţby, banky, pořádání kulturních a sportováních akcí,
telekomunikace aj.).
 Spotřebitelem se dle českých právních předpisů míní osoba,
která nakupuje výrobky a uţívá sluţby za jiným účelem, neţ
pro podnikání.
 Pod sluţby spadá dle evropského práva i bydlení, tedy i
takové pronajímání bytů a jiných nemovitostí určených k
bydlení, které nevykonávají podnikatelé.
 Pod sluţby lze řadit i sociální sluţby, tedy veřejně prospěšné
činnosti často neziskové povahy, jako jsou např. azylové
domy, poradenská centra, ústavy, domovy důchodců. V ČR
jsou tyto činnosti často hrazeny z veřejných prostředků.
1.2.3.17.1.
Zákaz diskriminace jsou povinni dodrţovat tedy zejména
soukromí zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům a zaměstnanci
mezi sebou (za diskriminace mezi zaměstnanci ovšem odpovídá
zaměstnavatel), soukromé školy a jiné vzdělávací instituce vůči
svým studentům, soukromá zdravotnická zařízení vůči svým
pacientům a poskytovatelé zboţí a sluţeb (obchody, banky,
provozovatelé kulturních a sportovních zařízení aj.) vůči svým
zákazníkům a poskytovatelé bydlení vůči svým nájemníkům a
jiným ubytovaným. Zákaz diskriminace tedy platí vţdy pouze pro
jednu stranu, pro toho, jehoţ pozice je obvykle silnější.
U sluţeb a bydlení je zde výslovný poţadavek nabízení nebo
poskytování sluţeb či bydlení veřejnosti. Pojem „veřejnost“
znamená, ţe sluţby mohou být poskytnuty okruhu osob, který není
předem blíţe specifikován. Pokud např. mám ve svém bytě pokoj,
který pronajímám svým příbuzným a jiným známým, nejde o
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veřejně nabízené bydlení. Pokud ovšem začnu hledat nájemce
pomocí doporučení od známých nebo pomocí inzerátů a jsem
připraven ubytovat i lidi, které neznám, stane se mé bydlení
veřejně nabízeným.

1.2.3.18. Legitimní účel a nezbytnost a přiměřenost
prostředků k dosaţení tohoto účelu (ad. 6)
Rozdílné zacházení není diskriminací, pokud účel, který je
rozdílným zacházením sledován, je legitimní, tedy oprávněný, a
pokud prostředek, kterým je dosahováno tohoto účelu, je tomuto
účelu přiměřený a je pro dosahování tohoto účelu nezbytný.
Vychází se z toho, ţe kaţdé lidské jednání má nějaký účel;
málokteré lidské jednání je zkrátka bezdůvodné či bezděčné.
Pojmy legitimnost – oprávněnost, přiměřenost a nezbytnost
jsou neurčité právní pojmy, jejichţ obsah v konkrétním případě
závisí na určitém společenském konsenzu, přičemţ tento
konsensus se v průběhu času vyvíjí. To, co bylo za oprávněné a
přiměřené povaţováno dříve, nemusí jiţ tímto testem
proporcionality projít později a naopak.
Jako příklad můţe slouţit např. poţadavek modelingové
agentury, aby modelky, které zaměstná, byly mladé (jedná se tedy
o rozdílné zacházení z důvodu věku), a tudíţ tělesně přitaţlivé.
Účelem je zde pravděpodobně dosaţení co největšího obchodního
zisku, coţ je – pro podnikatelský subjekt – účel zcela legitimní.
Odmítnutí starších uchazeček je dnes společností vnímáno jako
přiměřené a nezbytné, coţ se ovšem můţe v budoucnosti změnit.
Pokud by např. letecká společnost přijímala na místa letušek jen
mladé ţeny, bylo by toto opatření posouzeno pravděpodobně jako
nepřiměřené, a toto rozdílné zacházení by bylo povaţováno za
diskriminaci z důvodu věku.
Na první pohled se můţe zdát, ţe oprávněnost a přiměřenost si
musí kaţdý posoudit sám a ţe je věcí tedy velmi vágní, relativní a
subjektivní (v negativním smyslu). V ČR je diskriminace poměrně
novou právní matérií, takţe zde dosud existuje jen velmi málo
judikatury a soudních precedentů, které by dávaly konkrétnější
vodítko.
Někdy ovšem je ne/oprávněnost a ne/přiměřenost určitého
rozdílného zacházení zakotvena přímo v právních předpisech.15
Jedná se zejména o
 rozdílné zacházení z důvodu mateřství a těhotenství, které je
vţdy povaţováno za diskriminaci nebo
 oblast zaměstnání, v níţ jediné přípustné rozdílné zacházení
je to, které je odůvodněno povahou profesní činnosti.
Za oprávněný účel nelze většinou povaţovat ustupování
předsudkům jiných. Majitel restaurace tedy nemůţe odůvodnit
např. zákaz vstupu Romů do své restaurace tím, ţe ostatním
hostům Romové vadí a ţe by tedy přestali jeho restauraci
navštěvovat.
Za oprávněné účely naopak lze – při splnění podmínky
přiměřenosti – vzít např. snahu podnikatele dosáhnout co
největšího zisku, zájem zaměstnavatele na co nejkvalitnější
práci svých zaměstnanců, ochranu ţen, dětí a lidí se
zdravotním postiţením nebo poţadavek církví, aby na určitých
místech byli zaměstnáváni jen věřící.
Je tedy např. zcela správné, chci-li jako zaměstnavatel najít
schopného pracovitého zaměstnance, chci-li za nájemníka osobu,
která bude platit nájem a dodrţovat noční klid, ale který mi i třeba
bude lidsky sympatický, či chci-li jako učitel vyučovat ţáky, kteří
dodrţují při vyučování kázeň. Stejně tak úředník má plné právo (a
i povinnost) sledovat zájmy veřejné, to znamená např. zjistit, zda
ţadatel splňuje podmínky dané zákonem, zabezpečit, aby se

15 Někteří autoři postupují při definování diskriminace tak, že samu odůvodněnost
rozdílného zacházení berou jako výjimku z jinak absolutně platného zákazu
diskriminace, neboť ne všude odůvodněnost skutečně vyviňuje.
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nezneuţívaly veřejné prostředky, např. sociální dávky, nebo
působit, aby nebyl porušován zákon.
Sledují-li se tyto legitimní cíle, je moţné se diskriminace
dopustit – aţ na výjimky např. u ţen – jen na základě
nepřípustných paušalizací a zevšeobecnění týkajících se
diskriminačních důvodů: např. „staří jsou nevýkonní“, „cikáni
dělají nepořádek“, „cizinci chtějí jen zneuţívat sociálních dávek“.
Za nepřiměřený prostředek hledání dobrých zaměstnanců lze
povaţovat i odmítání uchazečů z důvodu tzv. překvalifikovanosti,
tedy proto, ţe uchazeč má vyšší vzdělání, neţ zaměstnavatel
poţaduje nebo předpokládá. Samotný fakt vyššího vzdělání
nemůţe odůvodnit obavu zaměstnavatele z toho, ţe zaměstnanec
by chtěl brzy odejít na přiměřenější pozici anebo ţe vzdělanější
zaměstnanec by u něj nezapadl do pracovního kolektivu.
Odmítnutí z důvodu tzv. překvalifikovanosti bude tedy zřejmě
diskriminací.

1.3. Co diskriminace není
Jednání, které nesplňuje všech 6 znaků uvedených v bodě
1.2.2. není diskriminací. Za účelem projasňování pojmu
diskriminace zde budou uvedeny některé příklady, které
diskriminací nejsou.

1.3.1. Kaţdá nespravedlnost není automaticky
diskriminací
Za diskriminaci bývá někdy na veřejnosti označována jakákoli
nespravedlnost, která je někým pociťována, kaţdá – i objektivní –
protiprávnost, a to zejména v oblasti veřejné správy. Často se ale
jedná o neplnění povinností úředníků, nefunkčnost určitého
úřadu, formalismus a alibismus při jednání úředníků anebo
dokonce o korupci.
Je jasné, ţe např. v případě korupce je také dána rozdílnost
zacházení: dotyčný úředník jedná výhodněji s tou osobou, od níţ
dostal úplatek, neţ s tím, kdo mu úplatek nedal. Mluvit zde ovšem
o diskriminaci je zavádějící, neboť důvodem tohoto rozdílného
zacházení není diskriminační důvod, nýbrţ úplatek. Dále dluţno
podotknout, ţe trestný čin úplatkářství je mnohem horší neţ
diskriminace.
Pokud určitá osoba neplní své povinnosti, tak nemůţe jít o
diskriminaci, pokud se takto chová vůči všem bez rozdílu.
Diskriminačním by mohlo být leda to, pokud by např. město
uklízelo chodníky jen v určitých čtvrtích, např. kde bydlí bohatší
lidé a v chudinských čtvrtích nikoli. Pokud ovšem např. určitý
úředník je nepříjemný na všechny občany, porušuje tím své
povinnosti, ale za diskriminaci by se to označovat nemělo.

1.3.2. Subjektivní vnímání není hlavním kritériem
Kritériem diskriminace rovněţ nemůţe být, zda-li si někdo
stěţuje, a to ani v tom případě, ţe stěţovatel sám je o
diskriminačnosti určitého jednání subjektivně plně přesvědčen.
Subjektivní proţívání je u určitého druhu diskriminace, totiţ u
obtěţování, jedním z kritérií pro diskriminačnost, ale ani zde to
není kritérium jediné.

1.3.3. Jednání soukromých osob v oblastech,
v nichţ diskriminace zakázána není
Kromě zákonem stanovených oblastí (viz 1.2.3.17.) mají
soukromé osoby právo chovat se, jak chtějí, tedy – pokud se tím
nedopouští přestupků proti veřejnému pořádku a pokud tím nikoho
neuráţí – i rozdílně zacházet s druhými bez legitimního důvodu.
Diskriminace v těchto případech není sama o sobě předmětem
právní úpravy. Jde např. o tyto situace:
 spotřebitel si můţe bez omezení vybrat, u koho bude
nakupovat, kam si půjde sednout do restaurace, jaké
sluţby jaké cestovní kanceláře pouţije a kterého advokáta si
najme. Při tomto výběru není omezován ţádnými kritérii, ani
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diskriminačními důvody – můţe se tak rozhodnout, ţe např.
nebude nakupovat ve vietnamských obchodech,
 vybírá-li si subdodavatele a není-li soukromý subjekt s
vazbou na státní prostředky,
 při trávení volného času včetně sdruţování v klubech je
moţné se volně rozhodnout, s kým a jak bude dotyčný trávit
svůj volný čas a s kým se bude stýkat v soukromí. Totéţ platí
pro sdruţení, která nemají ţádný vztah k výdělečné činnosti –
tedy např. kluby, které nepřijímají za členy ţeny, jsou zcela
legální,
 ve věcech občanskoprávních a rodinných, např. při
poskytování darů a jiných příspěvků, např. komu firma
věnuje vyřazený majetek, při pořizování závěti je např.
moţné odkázat více majetku synům neţ dcerám.

1.3.4. Důvody vztahující se ke konkrétní osobě
Diskriminací tedy není, zakládá-li se znevýhodnění na
individuálním chování konkrétní osoby, zejména na
zkušenostech s předchozím chováním dotyčného. Např.
provozovatel diskotéky se nedopouští diskriminace, pokud zakáţe
vstup někomu, kdo v jeho podniku v minulosti ztropil výtrţnost.
Anebo banka, která odmítne dát úvěr klientovi, který je v prodlení
se splacením jiného dluhu. Je důleţité, aby předešlé jednání osoby,
která je znevýhodněna, bylo v úzké souvislosti s věcí, o kterou se
jedná nyní (asi by nebylo přiměřené, pokud by odmítli někoho
pustit na diskotéku proto, ţe má dluh u banky). A rovněţ se nesmí
zevšeobecnit znak, který vykazovala osoba, která se dopustila
něčeho špatného, např. pokud jeden Rom ztropí někde výtrţnost,
nelze zakázat vstup všem Romům.
Diskriminací není ani zvýhodnění druhého z důvodu, který je
naopak pozitivní, např. známost, příbuzenství. Pronajme-li např.
majitel svůj byt kamarádovi levněji neţ cizí osobě nebo zadarmo,
tak nejde pochopitelně o diskriminaci. Ve veřejné správě můţe být
toto jednání ovšem střetem zájmů či zneuţitím pravomoci.

1.3.5. Sledování legitimního účelu přiměřenými a
nezbytnými prostředky
Diskriminací není ţádné rozlišování, které je, zjednodušeně
řečeno, oprávněné. To znamená, ţe toto jednání sleduje legitimní
cíl jednající osoby a ţe tohoto cíle je dosahováno přiměřeným
prostředkem (viz 1.2.3.18.).

1.4. Proč je diskriminace škodlivá?
Společenské a politické důvody přijímání antidiskriminační
legislativy jsou v zásadě dvojí povahy a můţeme je dělit na
důvody morální a na důvody praktické.

1.4.1. Morální důvody
Morální důvody tkví v tom, ţe diskriminace je nespravedlivá,
působí horší kvalitu ţivota diskriminovaných a nelze ji
legitimně zdůvodnit. Antidiskriminací se tedy společnost snaţí
pomoci těm, kteří pod diskriminačním jednáním ve společnosti
trpí, a dát jim moţnost plnohodnotného ţivota.
S tím souvisí skutečnost, ţe záţitek diskriminace je pro oběť
často velmi poniţující. Dnešní doba je na rovnost poměrně citlivá
a neoprávněná nerovnost a nehmotná újma na lidské důstojnosti
můţe být někdy vnímána mnohem hůře, neţ vlastní hmotná škoda
způsobená diskriminací, např. újma způsobená nezískáním
zaměstnání.
Diskriminace v určitých situacích rovněţ limituje svobodu
lidí rozhodnout se v ţivotě pro určitou cestu, např. začít ţít
alternativním ţivotním stylem, praktikovat náboţenství, zastávat
určité názory, ale rovněţ např. změnit si pohlaví.
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1.4.2. Praktické důvody
Praktické důvody lze vidět na celospolečenské úrovni
v několika ohledech.
Diskriminace
 je nehospodárná z hlediska státu i celé společnosti.
Diskriminovaní se nemohou ve společnosti uplatnit podle
svých schopností a tím je společnost ochuzena o jejich moţný
hospodářský a jiný přínos. V sociálním státě navíc
diskriminovaní často pobírají sociální dávky, coţ zatěţuje
státní rozpočet,
 ohroţuje sociální soudrţnost ve společnosti, neboť
diskriminovaní
vnímají logicky diskriminaci jako
nespravedlivou a tím u nich společnost i stát ztrácejí na
legitimitě. Toto se můţe projevit sníţením jejich loajality vůči
státu a společnosti, konflikty ve společnosti (včetně rozepří
politických) a někdy téţ zvýšenou kriminalitou a jinými
ohroţeními veřejného pořádku. Toto nebezpečí hrozí zejména
u těch menšin, které tzv. autostereotypům podléhají méně
(etnické, národnostní a náboţenské menšiny), méně u menšin,
které předsudky proti sobě samým do určité míry sdílí
(senioři, ţeny).
 můţe přispívat k ohroţení rodin a ke sníţení ochoty lidí mít a
vychovávat děti. Rodičovství je totiţ objektivně spojeno
s určitým – dočasným či trvalým – sníţením schopnosti
prosadit se na trhu práce, a to zejména pro ţeny. Tento
handicap můţe být ještě prohlubován právě v důsledku
diskriminace. Diskriminace tak tedy přispívá k demografické
krizi moderní společnosti a omezuje faktickou svobodu lidí
rozhodnout se pro rodinný ţivot.

1.5. Jaké pohnutky mají diskriminující a
v čem je tedy antidiskriminační legislativa
omezuje?
Při diskuzi ve společnosti zaznívá často argument, ţe
antidiskriminační zákonodárství omezuje svobodu. Je tedy nutno
se také ptát, jaká svoboda je omezována nebo co by chtěli
diskriminující svým diskriminatorním jednáním sledovat a co jim
stát tedy zakazuje?
Diskriminace vţdy vychází z určité neodůvodněnosti, která
ale můţe mít následující odstíny.

1.5.1. Předsudky
Diskriminace vychází často z předsudků a svoboda
diskriminovat tedy znamená především svobodu jednat dle
předsudků. Na předsudky se zajisté nelze dívat jen jako na něco
negativního, předsudky umoţňují vůbec orientaci ve světě.
V zájmu boje proti diskriminaci jsou ovšem určité předsudky, tedy
předsudky namířené proti určitým skupinám a menšinám,
označeny za společensky neţádoucí a jednání podle nich je
v určitých situacích zakázáno.
Předsudek vůči homosexuálům můţe být, ţe homosexuálně
orientovaní muţi jsou pedofilové. Z tohoto předsudku logicky
vyplývá, ţe ředitel školy, který sleduje zcela legitimní zájem
naleznout dobrého učitele, gaye odmítne. Antidiskriminace mu
ovšem toto jednání zakazuje a ředitel školy tedy bude muset
zkoumat konkrétního uchazeče, zda se hodí pro výkon učitelství
(tedy moţná i to, zda netrpí určitou sexuální úchylkou).

1.5.2. Snaha dát najevo vlastní politický nebo
názorový postoj
Diskriminace můţe vycházet i ze snahy dát najevo svůj názor.
Na rozdíl od prvního případu, kdy je důsledkem předsudku
domněnka, ţe interakce s diskriminovaným by byla proti vlastním
osobním zájmům, je v tomto případě jasné, ţe diskriminovaná
osoba by diskriminujícímu osobně ţádnou újmu nepřinesla,
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avšak ten má snahu či cíl dát najevo nesouhlas s diskriminovaným
nebo jeho skupinou.
Příkladem můţe být zaměstnavatel, který zjistí, ţe jeho uklízečka
je komunistka. Ačkoli se nedomnívá, ţe by v důsledku svého
politického názoru špatně uklízela, chce dát najevo svůj
antikomunistický postoj a tuto zaměstnankyni propustí.

1.5.3. Ulehčování či zautomatizování rozhodování
Diskriminace můţe v určitých případech ulehčovat
rozhodování. Pokud při výběru zaměstnanců např. je potřeba
vybrat fyzicky silné jedince, můţe být výhodnější pouţít kriterium
věku neţ zdlouhavě zkoumat zdravotní stav individuálně kaţdého
uchazeče. Statisticky totiţ je moţné, ţe většina starších lidí bude
fyzicky slabších neţ osoby mladé a výjimky diskriminujícího
nemusí zajímat.

1.5.4. Určitá ustálená praxe
Diskriminující se chce řídit určitou ustálenou praxí a tradicí.
Tuto praxi nechce zpochybňovat, nechce změny, ke kterým jej
tlačí poţadavek nediskriminace.

1.5.5. Ryze trţní chování bez ohledu na zájmy
společnosti
Řada diskriminujících nemá předsudky, nýbrţ je pro ně
racionálně výhodnější diskriminovat. Důvodem můţe být
skutečnost, ţe u ţen je – za současného stavu společnosti –
opravdu větší pravděpodobnost, ţe se budou starat o děti a
nebudou se moci věnovat práci s takovým nasazením, jako bez
dětí. Zaměstnávání Romů opravdu můţe přinést v určitých
profesích jistou averzi ze strany zákazníků (někteří hosté opravdu
moţná nepřijdou do restaurace, kde by byli obsluhováni romskými
číšníky). Zajišťování bezbariérového vstupu samozřejmě stojí
nějaké prostředky.
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Nelze popírat, ţe stát antidiskriminačním zákonodárstvím
ukládá soukromým osobám určité břemeno, které tyto osoby
musí v celospolečenském zájmu nést.
Kaţdá z výše uvedených motivací je sama o sobě legitimní a je
ji nutno brát v potaz při posuzování toho, zda určité jednání je
odůvodněné a přiměřené anebo ne.

1.6. Cíle antidiskriminace v praxi aneb jak
nediskriminovat
Skutečné uvedení antidiskriminační legislativy do praxe by
mohlo mít následující důsledky:

1.6.1. Přesněji formulovat cíle
Rozhodující osoby (např. zaměstnavatelé) si budou muset
jasněji a přesněji uvědomit a zformulovat, co chtějí, jaké zájmy
sledují a jakými prostředky hodlají cílů dosahovat. Např. při
vybírání nových zaměstnanců si personalista bude muset více
ujasnit, jaké podmínky a předpoklady by měl budoucí uchazeč
splňovat, co se bude posuzovat a jaká váha a význam se
jednotlivým posuzovaným aspektům přiznají. Ubude zřejmě
rozhodování dle okamţitého dojmu a dle intuice, které je
obecně méně racionální a méně výhodné i pro rozhodujícího.
Toto můţe vést k většímu zformalizování anebo i
zbyrokratizování určitých činností, coţ samo o sobě pozitivní být
nemusí.
Typickým důsledkem tohoto vývoje můţe být přijímání
vnitropodnikových antidiskriminačních kodexů, které budou
zaměstnancům těchto podniků stanovovat pravidla chování tak,
aby zaměstnavatel splnil svou povinnost zajistit rovné zacházení.
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1.6.2. Vedení dokumentace
Osoby, na které se zákaz diskriminace vztahuje, si
pravděpodobně budou muset více zaznamenávat důvody svého
jednání, tedy konkrétní motivace, jimiţ byly v určitých situacích
vedeny. Obecně platí, ţe kaţdé lidské jednání má určitý důvod.
Řadu věcí ovšem člověk dělá jaksi zautomatizovaně a není
schopen vysvětlit, co tím sledoval. Těchto případů zřejmě ubude.

1.6.3. Lepší fungování úřadů
I státní úřady, aby se vyhnuly diskriminaci popř. obviněním
z diskriminace, budou muset
1. jasněji stanovit a zformulovat, jaké zájmy mají svou
činností sledovat, jaký prostor jim zákony dávají k volné
úvaze a jaký je smysl zákona, který mají touto diskreční
pravomocí sledovat.
2.

odůvodňovat své jednání argumenty, k nimţ došly v bodě
1), a to konkrétněji a přesvědčivěji neţ dosud. Svá
odůvodnění budou muset úřady předkládat nejen občanům,
klientům při svém jednání, ale hlavně těm, kteří si na
jednání úřadů budou stěţovat, a stejně tak i nadřízeným
orgánům, soudům a jiným subjektům, které jejich postup
budou přezkoumávat.

Antidiskriminace tak má velký potenciál ke zlepšení
fungování státní správy. Skrz zásadu rovnosti bude moţno
dosáhnout řady zdokonalení činnosti úřadů, kterých by se přímo
dosahovalo obtíţněji, např. správná odůvodnění rozhodnutí se
budou psát více kvůli nebezpečí nařčení z diskriminace neţ proto,
ţe to úřadům ukládá zákon.

1.7. Jednotlivé druhy diskriminace dle
evropského práva
1.7.1. Druhy diskriminace
Antidiskriminační právo Evropské unie vymezuje tyto druhy
diskriminace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

přímá diskriminace
nepřímá diskriminace
obtěţování
pod tuto kategorii patří i sexuální obtěţování
pokyn k diskriminaci
navádění k diskriminaci
pronásledování

1.7.1.1. Přímá diskriminace
Přímá diskriminace je nejklasičtější forma diskriminace.
Antidiskriminační zákon ji měl16 definovat jako
„takové jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo
s jednou osobou zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným
způsobem než s jinou osobou“, a to na základě rozlišování podle
vymezených diskriminačních důvodů.
U přímé diskriminace tedy musí být tzv. diskriminační úmysl
(angl. discriminatory intent). Diskriminující tedy musí jednat,
popř. opomenout cosi udělat, z diskriminačního důvodu.
U přímé diskriminace jsou spolu porovnávána 2 nebo více
jednání či zacházení. Diskriminační jednání, tedy méně výhodné
jednání, je diskriminační vţdy jen ve vztahu k druhému,
výhodnějšímu jednání (ke komparátoru či k referenční osobě).
Nyní existuje několik moţností:
 obě zacházení se dějí ve stejnou chvíli (např. ve stejnou dobu
pracují u stejné firmy muţ a ţena, přičemţ muţ bere za
stejnou práci více peněz neţ ţena).

16 Zákon o zajištění rovného zacházení a ochraně před diskriminací (antidiskriminační
zákon) nebyl dosud přijat.
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 obě zacházení se dějí časově postupně (např. v minulosti měl
muţ vyšší plat, neţ má nyní ţena nebo naopak v minulosti
měla ţena menší plat, neţ nyní dostal muţ).
 jedno z těchto zacházení se ani nestalo, ovšem z okolností je
jisté, ţe by se stalo (např. ţena dostává určitý plat a muţ by
dostal plat vyšší, pokud by pracoval na stejné pozici – např.
bylo mu to nabídnuto, ale on pracovat nezačal). Takto je
teoreticky představitelné i to, ţe ani jedno z obou zacházení
se nestalo, ale lze prokázat, ţe by se tak stalo.
Rozdíl mezi jednáním a opomenutím je spíše teoretický. O
jednání půjde tehdy, pokud se cosi aktivně děje (např.
zaměstnavatel dá svému zaměstnanci výpověď z diskriminačního
důvodu), o opomenutí se bude jednat v případě, ţe se naopak
neděje něco, co by se udělat mělo (např. policista nezasáhne na
obranu určité osoby z diskriminačního důvodu).

1.7.1.2. Nepřímá diskriminace
Nepřímou diskriminaci měl antidiskriminační zákon definovat
jako
„takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě
neutrálního rozhodnutí, kritéria nebo praxe je (z 6 hlavních
diskriminačních důvodů (viz 1.2.3.9.) – pozn. autora) osoba
znevýhodněna oproti ostatním“, vţdy za podmínky, ţe dotyčné
rozhodnutí, kritérium nebo praxe nejsou odůvodněné a přiměřené.
U nepřímé diskriminace tedy nemusí být diskriminační úmysl,
kaţdopádně se nezkoumá. Prokazuje se jen diskriminační dopad
(angl. disparate impact).
U počátků institutu nepřímé diskriminace stál rozsudek
Nejvyššího soudu USA ve věci Griggs v. Duke Power Co z roku
1971. Soud rozhodoval případ, kdy elektrárna na jihu USA
vyžadovala po všech uchazečích o zaměstnání ukončené
středoškolské vzdělání, tedy i pro pozice, kde toto vzdělání
nemohlo mít význam pro práci. Při procesu se neprokázalo, že by
úmyslem dotyčné elektrárny bylo vyřadit všechny uchazeče černé
pleti, což již po zrušení rasové segregace nebylo dovoleno dělat
otevřeně; černoši totiž většinou střední školu absolvovanou neměli.
Soud nicméně rozhodl, že pokud kritéria výběru mají rozdílný
dopad na etnické menšiny, musí zaměstnavatel prokázat, že tato
kritéria jsou odůvodněna povahou zaměstnání. V opačném případě
se jedná o diskriminaci bez ohledu na to, že chybí diskriminační
úmysl.
Rozhodnutím (ustanovením), kritériem nebo praxí (zvyklostí)
můţe být v zásadě jakékoli dění; toto dění ale musí vycházet
z nějakého jednání nebo opomenutí. Nevyţaduje se, aby
diskriminující chtěl diskriminovat, ba ani to, aby o tom vůbec
věděl, ţe diskriminuje. Na osoby, které jsou povinny
nediskriminovat, je tedy kladen nárok, aby vše, co dělají, mělo své
dostatečné – nediskriminační – zdůvodnění.

1.7.1.3. Obtěţování
Obtěţování
mělo
charakterizováno jako

být

antidiskriminačním

zákonem

„chování, které je dotčenou osobou oprávněně vnímáno jako
nevítané, nevhodné nebo urážlivé a
1.

2.

jehoţ záměr nebo důsledek vede ke sníţení důstojnosti
osoby nebo k vytvoření nepřátelského, poniţujícího nebo
zneklidňujícího prostředí nebo
které můţe být oprávněně vnímáno jako podmínka pro
rozhodnutí, ovlivňující výkon práv a povinností
vyplývajících z právních vztahů.“

Obtěţování je tedy chováním, tudíţ jiţ ne jednáním. Nejde
proto o činění právních úkonů, nýbrţ o cosi mnohem obtíţněji
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zachytitelného, zejména o mezilidskou komunikaci, coţ je tradičně
sféra mimoprávní.
Obtěţování musí splňovat dva znaky současně. Zaprvé jde o
znak společenské dovolenosti či případnosti – „je oprávněně
vnímáno jako nevítané, nevhodné či urážlivé“ a zadruhé jde o
otázku důsledku tohoto chování – „snížení důstojnosti“, popř. o
souvislost s právy. Oba tyto znaky v sobě kombinují prvek
subjektivní s prvkem objektivním. Není tedy pravdou, ţe by u
obtěţování bylo jediným kritériem subjektivní proţívání situace
obětí.
Důvodem obtěţujícího chování musí být jeden z 6 hlavních
diskriminačních důvodů. U obtěţování není třeba hledat
komparátora.
1.7.1.3.1. Sexuální obtěţování
Zvláštním druhem obtěţování je sexuální obtěţování. Jedná se
o chování sexuální povahy, které jinak splňuje všechna ostatní
kritéria. Na rozdíl od obtěţování z důvodu pohlaví, coţ mohou být
např. vtipy na inteligenci opačného pohlaví, míří sexuální
obtěţování na oběť jako na konkrétní bytost erotickou či sexuální.

1.7.1.4. Pokyn k diskriminaci
Pokyn k diskriminaci znamená jednání jedné osoby, která
„zneužije podřízeného postavení druhého k diskriminaci třetí
osoby“17. Můţe jít o zaměstnavatele, který k diskriminaci pouţije
svého zaměstnance anebo o nadřízeného úředníka, který přikáţe
diskriminující jednání podřízenému. Pachatelem diskriminace je
pak ten, kdo pokyn vydal, a to i v případě, ţe by ke skutečné
diskriminaci nedošlo, tedy ţe by podřízený třetího fakticky
nediskriminoval.

1.7.1.5. Navádění k diskriminaci
Naváděním k diskriminaci je jednání jedné osoby, která
„druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval
třetí osobu“18. Zde tedy není mezi navádějícím a naváděným
vztah nadřízenosti a podřízenosti. Diskriminací by byl jiţ samotný
fakt navádění, bez ohledu na to, zda ke skutečné diskriminaci
došlo či ne. Pokud by k diskriminaci skutečně došlo, jsou pachateli
diskriminace jak navádějící, tak i navedený.
Navádění k diskriminaci se děje někdy v pracovním světě, kdy
je v určité oblasti jen několik málo subjektů, které se určitému
oboru věnují a které se všechny mezi sebou znají. Pokud např.
jeden zaměstnavatel z této branže propustí zaměstnance z určitého
diskriminačního důvodu, tak často řekne ostatním, aby tohoto jeho
bývalého zaměstnance ani oni do práce nepřijímali. Takto může
být v praxi diskriminační efekt proti určité osobě velmi znásobený.

1.7.1.6. Pronásledování
Pronásledování je nepříznivé zacházení s druhým člověkem,
k němuţ došlo proto, ţe uplatnil práva na ochranu před
diskriminací. Pronásledování je tedy odvetou za to, ţe oběť se
proti diskriminaci bránila. Takto můţe být oběť „trestána“ jak tou
osobou, vůči jejíţ diskriminaci se bránila, tak jinými osobami
(např. oběť se ozve proti diskriminaci u jednoho zaměstnavatele a
ostatní podnikatelé ji pak také odmítají zaměstnat).
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moţnost poţívat skutečně rovných práv (zejména tedy
příslušníci diskriminovaných menšin). Vychází se přitom z toho,
ţe pouze formální rovnost v určitých situacích nestačí a ţe některé
znevýhodněné je zapotřebí aktivně preferovat, aby jejich rovnost
s ostatní společností mohla být plná.
Pozitivní opatření jsou omezena v těchto směrech:
smí být přijata jen dočasně, tedy do doby, neţ bude rovné
zacházení plně zaručeno anebo např. neţ bude dosaţeno
rovnoměrného zastoupení muţů a ţen,
při přístupu do zaměstnání nesmí být příslušník menšiny
zvýhodněn oproti jinému uchazeči, jehoţ kvality jsou
jasně vyšší.
Předpokladem toho, aby určitá fyzická nebo právnická osoba
mohla zavést pozitivní opatření, je jednak skutečnost, ţe skupina,
která má být zvýhodněna, toto zvýhodnění opravdu potřebuje, a
jednak to, ţe přijaté pozitivní opatření bude odůvodněné a
přiměřené; obě tyto skutečnosti musí být dotyčná osoba schopna
prokázat, pokud by byla obviněna z diskriminace.
Pozitivní opatření mohou mít širokou škálu forem:
 poskytování zvláštní péče příslušníkům znevýhodněných
skupin (např. romští terénní pracovníci zaměstnaní obcemi),
 finanční podpora třetím osobám
zaměstnavatelům lidí s postiţením),

(např.

podpora

 slevy a jiná zvýhodnění (např. slevy na dopravu pro studenty,
důchodce, osoby s postiţením),
 finanční podpora poskytnutá přímo znevýhodněným (např.
příspěvek na školné romským středoškolákům),
 povinnosti uloţené třetí osobě (např. zákaz propustit ţenu
v době mateřské dovolené),
 upřednostnění menšinového kandidáta v případě dvou
uchazečů přibliţně stejné kvality (přijímání do zaměstnání
nebo do školy) – tzv. měkké preference.
Naopak velmi kontroverzní anebo dokonce zákonem zakázané
jsou formy tzv. tvrdé preference, coţ je upřednostnění
menšinových kandidátů i v případě, ţe tito kandidáti jsou horší neţ
uchazeči z řad většiny. Jednou z nejčastějších forem tohoto
tvrdého druhu pozitivních opatření jsou kvóty, tedy povinné
zastoupení určitého počtu zástupců menšiny nebo menšin.
V politice se někdy navrhují např. kvóty na povinné 50%
zastoupení ţen na kandidátkách do zastupitelských sborů nebo
v určitých orgánech. Kvóty mohou být stanoveny i formou
určitého počtu míst rezervovaných povinně pro uchazeče o
studium na vysoké škole, kteří jsou příslušníky menšin.
Tvrdé formy pozitivních opatření jsou více rozšířeny v USA
neţ v Evropě.

1.8. Zvláštnosti diskriminace ve veřejné
sféře
Diskriminace ve veřejné sféře můţe vznikat z následujících
zdrojů:

1.7.2. Pozitivní opatření

1.8.1. Lidský faktor

Představují naopak výjimku ze zásady nediskriminace.
Lidově se jim někdy nepřesně říká „pozitivní diskriminace“ nebo
obrácená diskriminace.

První moţností vzniku diskriminace je lidský faktor úředníků
při aplikaci zákonů. Zákony i jiné právní předpisy upravující
činnost státu mohou být sice správné, ovšem osoby, které je
provádí, např. úředníci či obce, postupují při jejich pouţívání
diskriminačně. Činí tak buď z důvodů svých předsudků anebo
proto, ţe se drţí určité praxe, kterou je jejich činnost vlastně
ovládána. Diskriminační tedy není zákon, nýbrţ jen jeho aplikace,
popř. jeho interpretace. Diskriminace je tedy lidským selháním
osob, které jednají jménem státu, a jedním z projevů zvůle

Jedná se o opatření zvýhodňující ty, kteří jsou jinak ve
společnosti diskriminací postihováni anebo ty, kteří nemají reálnou
17 Návrh zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací
(antidiskriminační zákon)
18 Tamtéž
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úředníků. V tomto smyslu je diskriminace na stejné úrovni jako
jiné nešvary veřejné správy: korupce, liknavost, nepředvídatelnost
či nepřiměřenost jednání státu.
Lékaři v nemocnicích tak mohou při zákrocích upřednostňovat
mladší lidi před staršími, učitelé ve školách se mohou více věnovat
dětem zdravým a děti postiţené se mohou snaţit „odsunout“ do
zvláštních škol, pracovníci policie mohou při náboru do
bezpečnostních sborů odmítat více ţeny neţ muţe či zaměstnanci
úřadů práce mohou zanedbávat Romy.
Zvláštním problémem je chybný výklad zákona – úředník se
domnívá, ţe zákon diskriminaci přikazuje, ovšem ve skutečnosti se
to pouze traduje mezi právní veřejností. Příkladem můţe být
institut odepření výpovědi. Kaţdý má právo odepřít výpověď mj.
proti osobě, vůči které „je druhem“ (§ 100 trestního řádu)19. Právní
teorie vţdy dovozovala, ţe toto ustanovení lze aplikovat jen mezi
druhem a druţkou, tedy dvěma spoluţijícími nesezdanými
osobami různého pohlaví. Ze zákonné formulace ovšem nikterak
nelze dovodit, ţe by se toto nevztahovalo i na spoluţijící osoby
stejného pohlaví. Diskriminační tedy není zákon, nýbrţ jen jeho
interpretace.

1.8.2. Právní předpisy
Druhým pramenem diskriminace jsou jiţ samy právní
předpisy. Ty mohou obsahovat diskriminaci buď nepřímou nebo
dokonce i přímou. (viz 2.1. – poznámka pod čarou). Nepřímou
diskriminaci by představovalo ustanovení obecní vyhlášky
upravující přidělování bytů, dle něhoţ mají na byt nárok jen osoby,
které nikdy nepobíraly dávky sociální péče. Toto ustanovení by
mohlo – ať uţ zamýšleně nebo nezamýšleně – diskriminovat
Romy a oprávněný účel nesleduje, neboť přidělení obecního bytu
nemá být odměnou za ekonomickou soběstačnost, ale pomocí
lidem při zabezpečování bydlení. Naproti tomu, pokud by
Ministerstvo zahraničních věcí stanovilo, ţe na pozice velvyslanců
bude vysílat jen ţenaté muţe nebo vdané ţeny, a to z důvodů
protokolárních povinností manţelek a manţelů velvyslanců, bylo
by nutno před nařčením ministerstva z nepřímé diskriminace
homosexuálů zváţit, zda-li jsou tyto protokolární povinnosti tak
významné, ţe je výše uvedená podmínka oprávněná a přiměřená.
Přímá diskriminace bývá shledávána v ustanovení upravující
odchod do starobního důchodu pro muţe a pro ţeny; např. i
kdyţ muţ vychoval sám dítě, neodchází díky tomu do důchodu
dříve, zatímco ţeně se za kaţdé vychované dítě uspíší důchodový
věk o 1 rok.20
Případů přímé diskriminace obsaţené přímo v zákonech je
poměrně málo, většina ostatních rozdílů mezi určitými skupinami
(např. skutečnost, ţe jen muţi jsou povinni k vojenské sluţbě nebo
zákaz registrovaným partnerům adoptovat děti) je povaţována
většinou společnosti z různých důvodů (tradice, dosavadní zvyk a
praxe) za odůvodněnou.

1.9. Zvláštní postavení cizinců ve vztahu
k diskriminaci
1.9.1. Kdo je cizinec
Hovoříme-li o diskriminaci cizinců, musíme si přesně vymezit
pojem cizince. Toto slovo můţe mít dvojí význam, jeden hovorový
a druhý právní:
 cizinec je ten, který není „našinec“. Řada lidí povaţuje
21
v souladu s etnickým sebepojetím českého národa
za
19 Pojem druh je dále zmíněn v § 37 a 163 trestního řádu.
20 § 32 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění. Diskriminační charakter
některých dalších ustanovení zakotvujících rozdíly mezi muži a ženami v zákoně o
důvodovém pojištění uznal i Ústavní soud a nálezem publikovaným pod č. 405/2006
Sb. je zrušil.
21 Národ etnický, který sám sebe pojímá jako pokrevní společenství, kmen či velkou
rodinu (všichni Češi jsou potomky praotce Čecha) bývá někdy dáván do protikladu
k tzv. politickému národu (jeho členem je každý, kdo přijal za svou ústavu státu např.
USA). V praxi ovšem nebývají rozdíly mezi oběma „typy“ národů takto zásadní.
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cizince kaţdou osobu, která nemluví česky anebo která
nevypadá jako „Čech“, tedy např. kaţdého „asijsky“
vypadajícího muţe, i kdyţ třeba tento muţ má české státní
občanství. V tomto pojetí budou zřejmě „cizinci“ i Romové,
ač ţijí v české společnosti jiţ po několik staletí, Vietnamci,
kteří získali české státní občanství anebo děti z rasově
smíšených manţelství (např. matka Češka, otec Afričan), i
kdyţ se narodily v ČR, mluví jen česky a nikdy se mimo
domov nepodívaly,
 cizinec je ten, kdo nemá české státní občanství, a to i tehdy,
kdyţ se za Čecha povaţuje (např. emigranti, kteří přišli o
občanství, a jejich děti, byť by ovládaly jen češtinu) anebo i
kdyţ celý ţivot ţije v České republice, pouze z nějakého
důvodu nemá české státní občanství.
V této publikaci bude pojem „cizinec“ uţíván vţdy ve smyslu
druhé moţnosti, tedy v právním významu státního občanství.

1.9.2. Vymezení diskriminace cizinců v praxi
Diskriminace cizinců bude často splývat s diskriminací
z důvodu etnického původu či rasy.
O diskriminaci cizinců se bude hovořit jen u těch případů,
které se týkají specificky cizinců, tedy osob, které nemají české
občanství.
Na úrovni teoretické nelze tyto případy jasně oddělit.
Kritériem by mohly být
 způsob, jak se diskriminující dozví, ţe můţe diskriminovat: u
etnické diskriminace je to vzhled osoby (event. její cizí
přízvuk), u diskriminace cizinců je to cizí státní průkaz22
anebo
 povědomí společnosti o právu: zatímco se pomalu etablovalo,
ţe druhého nelze diskriminovat jen pro jeho rasu, přetrvává
stále přesvědčení, ţe cizinci mohou, popř. dokonce musí, mít
jiná – niţší – práva neţ občané ČR. Lze se tedy domnívat, ţe
mnoho diskriminujících, kteří např. poskytují sluţby, by se
rádi zbavili „divných“ zákazníků. Poněvadţ si ovšem jiţ
netroufají svůj postup odůvodnit etnicitou, pouţívají jako
kriterium cizí státní příslušnost. Toto povědomí společnosti o
právu se ovšem také vyvíjí, takţe např. dvojí ceny pro cizince
byly v 90. letech povaţovány za slučitelné s právem, dnes jiţ
bývají posuzovány jako protiprávní.

1.9.3. Otázka diskriminace cizinců ve veřejné sféře
Cizinci mají ve vztahu k diskriminaci ve veřejné sféře zvláštní
postavení. Na rozdíl od ostatních diskriminačních důvodů
(pohlaví, etnicita, věk…), které jsou naprosto nesporné a ohledně
kterých je zcela zřejmé, ţe stát ani jiné veřejné subjekty zde
zkrátka diskriminovat nesmí, je do určité míry otázkou, zda a do
jaké míry se zásada nediskriminace státu vztahuje i na cizince?
Tento problém je moţné nastínit dvěma protikladnými otázkami.
Má stát povinnost jednat s cizinci stejně jako jedná se
svými občany? Nabízí se odpověď, ţe ne. Cizinci přece nejsou
občany státu, tedy nejsou „členy“ státu. Pokud by mezi členy
určitého společenství a jeho nečleny nebyl ţádný rozdíl, jaký
smysl by pak měl vůbec statut občanství?
Stejně se můţeme optat: má tedy stát právo cizince
diskriminovat? Zde je také nutná odpověď ne. Jiţ sám pojem
diskriminace v sobě obsahuje neoprávněnost a nespravedlivost
činění rozdílů. Pouhý cizinecký statut není zajisté důvodem pro
naprostou bezprávnost, ani pro principiální nerovnost s občany.
Výše uvedené otázky nastiňují dva základní přístupy, jaké
můţe mít stát vůči cizincům v otázkách diskriminace.

22 V určitém smyslu je tedy diskriminace cizinců možná jen tam, kde se ukazuje občanský
průkaz, popř. zapisuje rodné číslo.
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První postoj vychází ve smyslu výše zmíněné zásady
nediskriminace, jakoţto jednoho ze základních principů
demokratického právního státu, z toho, ţe stát má povinnost jednat
se všemi osobami stejně a tedy nesmí bez dalšího činit ani rozdíly
mezi svými občany na straně jedné a cizinci na straně druhé. Dle
tohoto názoru by se zásada nediskriminace vztahovala plně i na
cizince. I cizinci by měli vedle ostatních lidských práv (např. na
osobní svobodu, na soudní ochranu) téţ právo na rovnost, tedy
právo nebýt diskriminováni. Tato zásada samozřejmě nevylučuje
zcela moţnost stanovit pro cizince odlišná práva, ale toto
„činění rozdílu“ by muselo být odůvodněné a přiměřené; samotná
skutečnost, ţe jde o cizince, by tímto odůvodněním nebyla.
Například by oprávněným důvodem pro stanovení rozdílných
práv vlastních občanů a cizinců mohla být omezenost státních
financí vydávaných na určité sociální dávky. Toto můţe vést
k tomu, ţe cizinci budou mít menší práva na některá plnění z
veřejných prostředků. Účel tohoto znevýhodnění můţe být jednak
preventivní (např. předcházet zneuţívání sociální dávek cizinci,
kteří nemají ţádnou vazbu ke společnosti a přichází jen kvůli
dávkám), dále by mohlo jít i o zvýhodnění těch, kteří jiţ dlouho do
systému přispívají, oproti těm, kteří teprve nově přišli a ţivotu
společnosti ještě prospěšní být ani nemohli.23 Znevýhodnění
cizinců by se tedy dle tohoto přístupu nemělo zakládat přímo na
jejich „cizineckosti“, nýbrţ především na jejich slabší vazbě ke
státu a společnosti, přičemţ jedním z projevů menší míry této
vazby je skutečnost, ţe jsou cizinci.
Druhé principiální pojetí tvrdí, ţe na cizince se zásada
nediskriminace státu nevztahuje, tedy ţe stát má přirozené právo
znevýhodnit cizince oproti svým občanům v jakékoli míře (zajisté
tak, aby se nedotkl jejich jiných základních lidských práv, která
všem lidem, tedy i cizincům, přiznal). Lidským právem cizinců
není právo na rovnost s občany (maximálně by cizinci mohli
poţadovat, aby stát zacházel se všemi cizinci z kteréhokoli státu
stejně). Dle tohoto pojetí vyplývá jiţ ze samotné podstaty
jakéhokoli společenství, ţe členové tohoto společenství musí
moci mít bez dalšího vyšší práva neţ nečlenové, a tento princip
je důleţitější neţ zásada nediskriminace. Stát samozřejmě můţe
cizincům dát v některých nebo ve všech oblastech stejná práva
jako občanům, ovšem učiní tak jen ze svého vlastního volného
uváţení a není k tomu povinen na základě demokratické zásady
rovnosti.

1.9.4. Vztah cizinců a diskriminace v platném
právu ČR
Právní předpisy neřeší tuto otázku obecně. Pouze pokud jde o
základní práva a svobody uvedené v Listině, čl. 3 zaručuje
nediskriminaci i pro cizince. Cizinci tedy nesmí být
diskriminováni ve vztahu k ţádnému právu zaručenému
Listinou, pokud ovšem Listina výslovně nestanoví, ţe pro cizince
je moţno přijmout méně výhodnou právní úpravu.24
Těchto výjimek uvádí Listina několik: čl. 11/2 – zákonem lze
stanovit, ţe určité věci smějí být ve vlastnictví jen českých občanů,
čl. 14/4,5 – jen občan má právo na vstup do ČR a cizinec můţe být
vyhoštěn, čl. 20, 21, 23 – jen občané mohou volit, mohou zakládat
politické strany či stavět se na odpor, čl. 25 – jen na občany se
vztahují práva národnostních menšin, čl. 26/4 – pro cizince lze
přijmout odlišnou úpravu týkající se výdělečné činnosti, čl. 30/1 –
jen občané mají právo na hmotné zabezpečení ve stáří, při
nezpůsobilosti k práci a při ztrátě ţivitele, čl. 31 – jen občané mají
právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného
zdravotního pojištění, čl. 33/2 – jen občané mají právo na
bezplatné vzdělání.
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těch práv, kterých se lze v souladu s čl. 41 Listiny domáhat jen
v mezích provádějících zákonů, neboť např. práva na příznivé
ţivotní prostředí se nelze domáhat přímo skrz čl. 35, (který je
uveden v čl. 41), ale práva na rovnost a nediskriminaci při
zabezpečování práva na ţivotní prostředí se mohu domáhat přímo
dle čl. 3, (který v čl. 41 uveden není).25
Co se týče ostatních práv v Listině neuvedených, jsou
upravována jednotlivými zákony a nelze jasně vystopovat, zda
zákonodárce vychází spíše z úvahy nediskriminační anebo z úvahy
preference občanů. I kdyţ vezmeme v potaz další aspekty českého
právního řádu (nejčastěji uţívané kriterium není občanství, nýbrţ
trvalý pobyt), rozhodně nelze říci, ţe by k rozdílnému zacházení
s cizinci docházelo bez zdůvodnění anebo alespoň bez snahy toto
odůvodnit, a to určitě nejen proto, ţe většina právních předpisů
nějak – alespoň vzdáleně – souvisí s některým Listinou zaručeným
právem.
Autorům publikace není známo, ţe by tato otázka byla někdy
konkrétně řešena soudy. České soudnictví se s touto otázkou zatím
pravděpodobně nejblíţe setkalo při řešení restitučních sporů;
tehdy vznikla důleţitá otázka, zda je oprávněné upřít restituční
nároky cizincům (tedy např. mnoha českým emigrantům) anebo
ne? Ústavní soud, který jinak zrušil podmínku trvalého pobytu na
území ČR26, se s nařčeními z diskriminace vypořádal pomocí
článku 11, odst. 2 Listiny, který stanoví, ţe „zákon stanoví, který
majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje
národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve
vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon
může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví
občanů nebo právnických osob se sídlem v České a Slovenské
Federativní Republice“. Z druhé části lze dovodit, ţe lze přijmout
zákon, který umoţní určitý typ věcí, např. nemovitosti, nabývat
toliko občanům ČR. Vztaţení tohoto ustanovení na restituce,
v nichţ se přece nejednalo o určitý typ věcí (restituovat šlo nejen
nemovitosti – nejrůznější povahy, ale i movité věci všeho druhu),
ale o věci nabývané z určitého právního titulu, je dle názoru autora
pochybné, ale Ústavnímu soudu toto poslouţilo jako – trochu
formalistický – argument pro nediskriminačnost restitucí. 27
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se odmítl stíţnostmi
odmítnutých restituentů – cizinců – zabývat s tím odůvodněním, ţe
ochrana vlastnictví dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a
základních svobod se vztahuje jen na jiţ existující vlastnictví nebo
na legitimní očekávání takového vlastnictví, nikoli pouze na
„naději na restituci“. Diskriminační otázka tak zůstala stranou.
Česká republika se zatím nalézá někde mezi oběma výše
uvedenými pozicemi: s cizinci tedy nelze zajisté zacházet rozdílně
bez důvodu, ovšem cizinecký status je prozatím důvodem pro niţší
úroveň určitých práv.
Na úrovni judikatury Evropského soudu pro lidská práva
ve Štrasburku ovšem jiţ existují judikáty, které tuto otázku
posunují jednoznačně v tom směru, ţe stát musí kaţdou
rozdílnost práv ve vztahu k cizincům opravdu zdůvodnit. Např.
ve věci Gaygusuz v. Rakousko (rozhodnutí z 31. srpna 1996) soud
odsoudil Rakousko za porušení čl. 14 Evropské úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod. Rakousko totiţ tureckému
občanovi nepřiznalo nárok na peněţitou dávku v souvislosti se
vstupem do předčasného důchodu, která byla vyhrazena pouze pro
občany. Soud rozhodl, ţe pan Gaygusuz platil příspěvky na
sociální pojištění, ţe dotyčná dávka byla navázána na konec
vyplácení podpory v nezaměstnanosti a ţe jediným důvodem pro
odepření této výplaty bylo jiné státní občanství, coţ není

Ve všech ostatních právech zaručených Listinou musí být
cizinci postaveni naprosto naroveň občanům, a to zřejmě i ohledně
25 Pavlíček V., Hřebejk J., Knapp V., Kostečka J., Sovák Z., Ústava a ústavní řád České
republiky, 2.díl, Práva a svobody, Praha 1995, str. 308.
23 V českém právu využívá stát tuto možnost např. u dávek státní sociální podpory
(přiznává se až po roce pobytu v ČR), u dávek sociální péče (podmíněny trvalým
pobytem), u státního příspěvku na stavební spoření (podmíněn trvalým pobytem).
24 Takto se vícekrát vyslovil Ústavní soud.

26 Nález publikovaný pod č. 164/1994 Sb. Restituční zákon zpočátku vyžadoval nejen
podmínku občanství ČR, ale i podmínku trvalého pobytu na území ČR. Ústavní soud
později tuto podmínku zrušil.

27

Např. judikát č. ÚS 338/04
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„objektivní a rozumné zdůvodnění“ (objektive and reasonable
justification) a je tedy diskriminací.
Podobné judikáty existují i v právu Evropské unie. Např.
Evropský soudní dvůr rozsudkem ze dne 12.4.2005 ve věci
Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura & Real
Federación Espaňola de Fútbol přiznal přímý účinek i dohodám o
partnerství uzavřeným Evropskými společenstvími na straně jedné
a třetími státy na straně druhé. V tomto případě stanovila dohoda o
partnerství mezi ES a Ruskou federací, ţe ruští státní příslušníci
legálně zaměstnaní na území členských států nesmí být
28
diskriminováni z důvodu státní příslušnosti.

1.9.5. Silnější zákaz diskriminace cizinců – občanů
států EU
Moţná znevýhodnění cizinců, ke kterým státy zatím stále
sahají (viz 1.9.3. a 1.9.4.) se ovšem mohou zpravidla týkat jen
cizinců z tzv. třetích států. Rozdílné zacházení s cizinci z EU se
posuzuje ještě přísněji, a to např. z důvodů čl. 12 Smlouvy o
zaloţení Evropských společenství, který zakazuje při aplikaci této
základní evropské smlouvy jakoukoli diskriminaci z důvodu státní
příslušnosti (tedy např. Němec nemůţe být pro své občanství
znevýhodněn v Itálii).

1.9.6. Diskriminace cizinců v soukromoprávních
vztazích
V oblasti soukromoprávních vztahů (viz 1.2.3.17.) by cizinci
měli poţívat stejnou ochranu před diskriminací jako kdokoli jiný.
Nesmí být tedy diskriminováni ze strany zaměstnavatelů,
poskytovatelů vzdělání nebo zdravotní péče či sluţeb; cizí státní
příslušnost by měla platit jako běţný diskriminační důvod, tedy na
stejné úrovni jako např. národnost, politické smýšlení či sociální
původ.29
Je tedy zejména nepřijatelné, aby někdo zavedl pro cizince
vyšší ceny, aby bylo s cizinci z důvodu jejich jiné státní
příslušnosti hůře zacházeno v zaměstnání nebo aby se cizincům
odpíraly určité sluţby (viz 2.3.12.).
Za odůvodněné rozdílné zacházení lze povaţovat jen takové
jednání, které přímo reaguje na znevýhodnění cizinců právem.
Cizinci mají v určitých oblastech niţší práva neţ občané (např.
někteří cizinci potřebují povolení k pobytu či pracovní povolení),
pokud zaměstnavatel tedy odmítne zaměstnat cizince proto, ţe
nechce mít s vyřizováním pracovního povolení starosti, nejde o
diskriminaci. Stejně tak je odůvodněné, pokud zaměstnavatel
nezaměstná např. jako řidiče kamionu po Evropě cizince, který by
si musel pro kaţdou cestu do zahraničí vyřizovat vízum.
V této souvislosti je zejména zapotřebí zdůraznit, ţe za
diskriminační by bylo pravděpodobně nutno povaţovat i dobře
míněná opatření soukromých osob preferující občany ČR. Lze si
např. představit, ţe obchodní řetězec bude v rámci své reklamní
kampaně (zaměřené na své produkty) dávat dárky rodinám
s dětmi, ovšem jen českým občanům, a zdůvodní to tak, ţe chce
podporovat porodnost jen českých občanů, ne porodnost cizinců.
Ač věc jisté zdůvodnění nepostrádá, hodnota rovnosti je
pravděpodobně vyšší neţ právo soukromých osob zacílit své
sponzorství jen na občany ČR.

28 Rozsudek ve věci C-265/03 Fotbal na Tenerife. Čl. 23 dohody o partnerství a spolupráci
zněl: „S výhradou zákonů, podmínek a postupů platných v každém členském státě,
Společenství zajistí, aby ruští státní příslušníci legálně zaměstnaní na území členského
státu nebyli předmětem diskriminace založené na státní příslušnosti, co se týče
pracovních podmínek, odměny nebo propouštění z pracovního poměru ve srovnání se
státními příslušníky dotyčného členského státu.“ Viz časopis Správní právo 2005/4 str.
249
29 Zmínku o diskriminaci obsahuje i směrnice 2000/78/ES v preambuli bod 12.
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1.10. Členové samosprávných korporací a
jejich nečlenové
Vztah státu a občanů/cizinců je ohledně diskriminace obdobný
vztahu samosprávných korporací a jejich členů/nečlenů. Je opět
logické, ţe např. obec můţe své občany, tedy osoby mající trvalý
pobyt na jejím území, nějakým způsobem zvýhodnit oproti
zacházení s občany majícími trvalý pobyt na druhém konci
republiky. Stejně tak zajisté můţe třeba advokátní komora při
pořádání vzdělávacích akcí stanovit pro své členy menší vstupné
neţ pro ostatní účastníky těchto školení. Univerzity také stanoví
výhodnější podmínky v knihovnách pro členy akademické obce
neţ pro ostatní osoby.
Podmínkou zvýhodnění vlastních členů a naopak
znevýhodnění nečlenů je především oprávněnost účelu, pro který
se tak děje, a dále přiměřenost zvoleného opatření.
Nepřípustné je pak činění takových rozdílů, které zákon nebo
jiný právní předpis zakazuje. Takto je např. zakázána diskriminace
občanů EU (tedy cizinců, kteří jsou občany jiných členských států)
při přidělování obecních bytů: cizinci jsou ve většině případů
z této moţnosti vyloučeni, neboť nejsou dle českých zákonů
občany obce (zákon o obcích). Toto je však v rozporu s čl. 9
Nařízení č. 1612/68, který mj. stanoví: „Pracovník, který je
státním příslušníkem jednoho členského státu a je zaměstnán na
území jiného členského státu, požívá všech práv a výhod
udělovaných vlastním státním příslušníkům v oblasti ubytování,
včetně vlastnictví ubytování, které potřebuje. 2) Tento pracovník se
může na základě stejného práva jako vlastní státní příslušník
zapsat v regionu, ve kterém je zaměstnán, na seznam žadatelů o
ubytování v místě, kde jsou seznamy vedeny, a požívá z toho
plynoucí výhody a přednosti“. Vylučování občanů EU
z přidělování obecních bytů a z pořadníků na byty je tedy
v rozporu s nařízením, které je přímo pouţitelné a má přednost
před českým zákonem (např. zákonem o obcích), a lze se tedy
proti němu bránit i před českým soudem.

Diskriminace v praktickém životě

Kapitola 2

2. Diskriminace v praktickém ţivotě
2.1. Úvod
Zatímco předchozí kapitola vylíčila téma diskriminace na
úrovni teoretické, tato kapitola by čtenářům a uţivatelům tohoto
manuálu ráda nabídla přehled toho, čím je diskriminace v české
společnosti na rovině praktické. Kde se tedy v běţném ţivotě lze
setkat s diskriminací anebo, kdo se s diskriminací opravdu
setkává?
Diskriminaci lze členit zejména dvěma způsoby: dle
jednotlivých právních oblastí a právních situací, v nichţ se
diskriminace vyskytuje (zaměstnání, školství, zdravotnictví aj.)
anebo dle jednotlivých diskriminačních důvodů (zdravotní
postiţení, pohlaví, etnicita atd.). V této kapitole autoři proberou
postupně obě tato členění. Zmíněny zde budou pouze
diskriminační praktiky, kterých se dopouští soukromé osoby
nebo úřady. V této kapitole nebude pojednáno o situacích, kdy
diskriminatorní charakter má přímo určitý právní předpis.30

2.2. Diskriminace členěna dle oblastí
práva a v určitých právních situacích
2.2.1. Diskriminace v zaměstnání
Zaměstnání je tou oblastí lidského ţivota, v níţ se lidé
setkávají s diskriminací zřejmě nejčastěji. Je to dáno uţ tím, ţe
dospělý člověk stráví v zaměstnání někdy aţ jednu třetinu svého
ţivota, tedy více času neţ v kterémkoli jiném prostředí, kromě své
domácnosti. V zaměstnání bývají diskriminováni i ti, kteří se za
ţádnou menšinu nepovaţují a kteří se v ţádné jiné oblasti ţivota
s diskriminací nesetkávají.

2.2.1.1. Příjímání do zaměstnání
Nejklasičtější diskriminační situací je přijímání do zaměstnání.
Vykazování určitého znaku – diskriminačního důvodu (např.
uchazeč je ţena, Rom, starší 45 let) – v případech diskriminace
automaticky vyřazuje uchazeče z moţnosti získat dotyčné pracovní
místo. Diskriminační důvod bývá totiţ tou osobou, která o přijetí
do zaměstnání rozhoduje, apriori posouzen tak, ţe daný uchazeč
je vyloučen z mnoţiny těch, z nichţ se reálně vybírá. Někdy to
bývá sám zaměstnavatel, kdo při posuzování ţivotopisů nebo při
pohovorech apriori druhé znevýhodní, anebo ti pracovníci
zaměstnavatele, kteří jsou pověřeni personalistikou a náborem
nových zaměstnanců. Ovšem můţe to být i zprostředkovatel
zaměstnání nebo personální agentura, kdo příslušníky
diskriminovaných skupin svým klientům – zaměstnavatelům –
30

Tyto otázky bývají složitější a posunuly by celou publikaci od praktického pojetí jiným
směrem. Za přímo nebo nepřímo diskriminační by mohlo být např. považováno, že
na vojnu chodí pouze muži,
ve státní správě se tabulkové platy zvyšují dle délky praxe, čímž jsou jasně
zvýhodňováni starší lidé,
muži nemohou dostávat peněžitou pomoc v mateřství, která je vyšší než
pozdější rodičovský příspěvek, čímž jsou ženy v praxi nuceny, aby v zájmu
rodiny šly na mateřskou ony,
registrovaným partnerům (i jednotlivě) je zakázáno adoptovat děti,
starobní důchodci mají – pokud nadále pracují – nárok na výplatu důchodu
jen tehdy, pokud jsou zaměstnáni na dobu max. 1 roku anebo
zákon o důchodovém pojištění započítává do důchodu jen zčásti dobu, po
kterou občan osobně pečoval o druhou osobu, která je závislá na péči jiné
osoby, takový občan tedy potom získá velmi nízký starobní důchod, ač státu
ušetřil nesmírné množství peněz,
služební poměr státních úředníků má končit dosažením věku 65 let,
ženám se až na výjimky automaticky přidává za příjmení koncovka – ová,
cizinci musí při zápisu jako jednatelé obchodních společností do obchodního
rejstříku předkládat výpis z rejstříku trestů země, jejíž jsou občany, bez
ohledu na to, že tam třeba nikdy nežili,
cizinci nemají volební právo aj.
Všechna tato sporná ustanovení mají určitý důvod, kterým může být tradice, většinový
názor společnosti nebo finanční či bezpečnostní zájmy státu, a jsou tak podstatnou
částí společnosti přijímána jako legitimní. Čas může jejich posuzování změnit, takže
v budoucnu se na ně již nemusí hledět jako na odůvodněné a přiměřené.

vůbec nenabídne (očekává, moţná odůvodněně, ţe by stejně nebyli
přijati) nebo kdo diskriminované vůbec nezařadí např. do svého
internetového seznamu lidí hledajících práci. Především ve větších
firmách se diskriminovaný uchazeč o práci vůbec nedostane přes
zprostředkovatelské agentury a personalisty.
Konkrétní podoba diskriminace se pochopitelně liší podle
toho, zda se jedná o pracovní místo, na které je velké mnoţství
nekvalifikovaných uchazečů hledajících jakoukoli práci (např.
prodavači v supermarketech) anebo zda jde o profesi výběrovou,
kterou vykonává jen málo lidí a pro níţ existuje jen velmi málo
pracovních míst, na které se vybírá mnohem komplikovaněji (např.
právníci s úzkou specializací, kteří se mezi sebou většinou dobře
znají).
Zaměstnavatelé jsou v současné době jiţ mnohem opatrnější a
většinou si nedovolí uchazeči přímo říci, ţe jej odmítají pro jeho
etnický původ, pohlaví, zdravotní postiţení či sexuální orientaci.
Zaměstnavatelé se naopak snaţí odmítnutí odůvodnit jiným
nenapadnutelným důvodem a zakrýt tak důvod skutečný,
postavený na jejich předsudcích vůči určité skupině lidí.

2.2.1.2. Nepřiměřené poţadavky na uchazeče jako
diskriminační síto
Celospolečensky rozšířenou a velmi závaţnou formou
diskriminace při přijímání do zaměstnání je vyţadování určitých
podmínek či dokladů, které s prací nesouvisí. Nejrozšířenějším
diskriminačním poţadavkem je bezúhonnost prokazovaná
výpisem z Rejstříku trestů: existují povolání a pracovní místa,
kde je tento poţadavek oprávněný, např. uchazeč odsouzený za
zpronevěru by oprávněně vzbuzoval obavy, pokud by šlo o místo
prodavače s hmotnou odpovědností, ale ve většině případů nikoli,
např. kopáči, odsouzení za řidičské trestné činy. Tato dalekosáhlá
praxe můţe být diskriminační přímo (pokud se odsouzenost uzná
jako diskriminační důvod) anebo nepřímo (zejména vůči Romům
či sociálně slabým vrstvám). Kaţdopádně váţným způsobem
přispívá k sociálnímu vyloučení určitých skupin.
Diskriminační můţe být i vyţadování jiných dokladů ze
strany zaměstnavatelů. Poradna pro občanství zaznamenala při
svých výzkumech tyto (potenciálně) diskriminační poţadavky:
lékařské potvrzení o výborném zdravotním stavu (např. u pekaře či
uklízeče), bezdětnost u recepčního, manţelský pár na místo číšníka
a servírky, absolvování určité konkrétní školy (např. Justiční školy
v Kroměříţi na pozici soudní zapisovatelky; příslušné vzdělání
však je moţno získat i jinde), délku praxe nebo poţadavek
nulových absencí v předchozím zaměstnání. Tyto poţadavky
mohou být diskriminační přímo anebo mohou být nepřímou
diskriminací. Tak např. poţadavek nulových absencí v
předchozím zaměstnání můţe být nepřímo diskriminační vůči
osobám se zdravotním postiţením, poţadavek nepřiměřeně dlouhé
délky předchozí praxe můţe představovat diskriminaci věkovou.
Nepřímo diskriminační vůči zdravotně postiţeným můţe být i
vyţadování řidičského průkazu pro „příleţitostné pracovní úkony“
– tímto jsou pak vyřazeni všichni, kteří řidičský průkaz z určitých
důvodů nemají.

2.2.1.3. Odměňování zaměstnanců
Další velmi častou diskriminační situací je odměňování
zaměstnanců. Diskriminovanému je nabídnut menší plat nebo
menší mzda neţ ostatním ve stejné situaci, za stejnou práci nebo
za práci stejné hodnoty. Odměnou za práci přitom není jen částka
napsaná v pracovní smlouvě. Diskriminace můţe probíhat při
udílení mimořádných odměn a nenárokových sloţek mzdy a
platu anebo při poskytování jiných plnění zaměstnancům (např.
stravenky, uţívání sluţebních mobilních telefonů nebo aut i pro
soukromé účely, příspěvky na dovolenou, rekreační pobyty či
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vstupenky na kulturní a sportovní akce). Totéţ platí i o zvyšování
mzdy či o přeřazování zaměstnanců do vyšších platových tříd.
Této diskriminaci samozřejmě napomáhá skutečnost, ţe výše
mezd a platů je v moderní společnosti jisté tabu („o penězích
slušní lidé přece nemluví“) a eventuální stěţovatelé tedy nemají
dostatek informací. Řada pracovních smluv dokonce zakazuje
zaměstnanci sdělit komukoli výši svého platu.

2.2.1.4. Povyšování, popř. kariérní postup
v zaměstnání
Diskriminace se často odehrává v situaci, kdy zaměstnavatel
vybírá, koho povýší na vedoucí pozici a komu svěří náročnější a
lépe placenou práci. Jelikoţ odměňování zaměstnanců je většinou
závislé na jejich pracovní pozici a na zařazení této pozice
v hierarchii zaměstnavatele, je diskriminace při rozhodování o
kariérním postupu nerozlučně provázána s diskriminací při
odměňování, takţe obě situace nelze vţdy rozlišit.

2.2.1.5. Jiné pracovní podmínky
Zaměstnavatelé mohou diskriminovat své zaměstnance i při
mnoha jiných rozhodováních, která vyplývají z jejich pozice
zaměstnavatele. Můţe jít např. o tyto situace: rozhodování o tom,
zda uzavřou se zaměstnancem pracovní smlouvu nebo jen dohodu,
zda uzavřou pracovní smlouvu na dobu určitou či neurčitou, jak
rozvrhnou pracovní dobu, kdy dovolí zaměstnanci vybrat si
dovolenou. Zásadního charakteru je pak rozhodování o
propouštění zaměstnanců, ať jiţ jde o propouštění hromadné
(např. při větším sniţování stavů zaměstnanců) anebo o
propouštění individuální.

2.2.1.6 Obtěţování na pracovišti, mobbing –
zneuţívání nadřízeného postavení
Zaměstnání je také oblastí, kde se lidé nejvíce setkávají
s obtěţováním. Můţe jít o obtěţování od nadřízeného nebo i od
pracovního kolegy, který je na stejné pozici. Často se na
obtěţování podílí více lidí, kteří neoblíbeného člena kolektivu
tyranizují za souhlasu ostatních.

2.2.2. Diskriminace ve školství
Pravděpodobně nejzávaţnější diskriminací v českém školství
bylo a je přeřazování dětí do zvláštních škol, popř. do
speciálních tříd. Takto je kritizován zejména statisticky
disproporčně velký počet romských dětí, který byl přeřazen do
tohoto paralelního školního systému, jehoţ absolvování dává
citelně menší moţnosti do budoucnosti neţ absolvování
„normálního“ vzdělání a de facto segreguje děti.
Naopak v ČR nebývají problémy s tím, ţe by školy odmítaly
přijímat ţáky či studenty, kteří nepatří do té skupiny, pro niţ je
dotyčná škola určena; např. dívčí školy nemají u nás velkou
tradici. Výjimkou mohou být snad jedině některé konfesní školy,
tedy školy zřizované církvemi a náboţenskými společnostmi, které
mohou mít snahu přijímat za své ţáky jen děti hlásící se
k dotyčnému náboţenskému vyznání.
Ve školní praxi se určitě vyskytuje diskriminace ţáků a
studentů ze strany učitelů při výuce nebo při známkování; učitel
můţe být na diskriminované přísnější nebo naopak tak
rezignovaně benevolentní, ţe je ve skutečnosti zanedbává, můţe
být nepříjemnější, můţe je zesměšňovat anebo jinak projevovat
své předsudky. Diskriminací můţe být nečinnost, např. pokud
učitel u „bílých“ dětí dbá o to, aby nedocházelo k šikaně, ale u
romských dětí se o toto nestará a nechá je, aby si navzájem
ubliţovaly anebo aby jim bylo ubliţováno od jiných dětí. Za
zvláštní formu nepřímé diskriminace by mohlo být, dle některých
názorů, povaţováno i to, ţe vyučující nevěnuje naopak zvláštní
péči ţákovi, který to potřebuje.
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Diskriminace se můţe týkat i dostupnosti škol a školských
zařízení. Školy mohou být nedostupné jednak tím, ţe nezajistí
např. bezbariérový přístup pro vozíčkáře nebo ţe neučiní jiná
opatření pro jiné ţáky se zvláštními potřebami anebo i
vzdálenostně, tedy tak, ţe úřady nepovolí v určitém kraji školu,
která by zajišťovala specializovanou výuku pro určitou národnost,
pro příslušníky určitého náboţenského vyznání či pro děti se
speciálními zdravotními potřebami (např. hlavní město Praha má
tendenci sniţovat počet středních škol, a tak nepovoluje zřizování
nových gymnázií).
Stíţnosti na diskriminaci se ozývaly i z prostředí univerzit a
jiných vysokých škol a to hlavně v souvislosti s přijímacím
řízením na vysoké školy a s přístupem k bydlení na kolejích. Tyto
procesy zajisté trpěly a trpí velkou netransparentností, ale
diskriminace na základě konkrétních diskriminačních důvodů
nebyla většinou ani tvrzena. Nebezpečí diskriminace na základě
pohlaví anebo na základě náboţenského vyznání či politického
přesvědčení však určitě na některých vysokých školách existuje
(příkladem by mohla být Katolická teologická fakulta Univerzity
Karlovy v minulosti).
Diskriminací nemůţe být jednání mezi ţáky či studenty
navzájem, např. šikanování. Diskriminační však můţe být způsob,
jakým školy děti před ubliţováním ze strany spoluţáků či kolegů
chrání a jak na kázeňské delikty reagují.

2.2.3. Diskriminace ve zdravotnictví
Díky silné veřejnoprávní povaze českého zdravotnického
systému je diskriminace v českém zdravotnictví spíše selháními
jednotlivců, kteří na základě svých předsudků či z jiných
pohnutek znevýhodňují příslušníky menšin, které nejsou
pracovníkům ve zdravotnictví sympatické.
V praxi se vyskytly diskriminační případy u soukromých
lékařů, kteří odmítali přijmout za své pacienty příslušníky
diskriminovaných menšin (soukromí zubaři, gynekologové aj.).
Za systémový problém ovšem lze povaţovat posuzování
„perspektivnosti“ pacienta dle jeho věku, tedy upřednostňování
mladých pacientů při rozhodování o termínech lékařských
zákroků, o předepisování drahých léků a o aplikování jiných
léčebných prostředků, které jsou finančně nákladné nebo náročné
na odbornou práci. Toto posuzování – samo o sobě problematické,
byť pochopitelné – se děje často jen podle věku: do určitého věku
se určité operace provádějí, pak uţ je pacient „moc starý“. Toto
můţe být diskriminační.
Další negativní rozšířenou praxí je zacházení s lidmi, kteří se
nachází – z finančního hlediska – na dně společnosti; zejména jde
o osoby bez přístřeší. Ač z hlediska zdravotnického personálu jde
o chování lidsky často pochopitelné (hygienické důvody), přesto je
nezřídka nutné kvalifikovat hrubé jednání s těmito lidmi nebo
dokonce odmítání poskytnout jim péči jako diskriminační. Z
právního hlediska je pak k tomu nutné poznamenat, ţe dle českého
zákona o veřejném zdravotním pojištění je zdravotně pojištěn
kaţdý, kdo má trvalý pobyt, a to bez ohledu na to, zda-li si
zdravotní pojištění hradí či nikoli (zdravotní pojišťovna má
samozřejmě právo i povinnost vymáhat pojistné po neplatícím
pojištěnci, ovšem existence nedoplatků nemusí lékaře zajímat).
Pokud je tedy jasné, ţe pacient má v ČR trvalý pobyt, mělo by jej
zdravotnické zařízení – nejen v případech akutních – ošetřit, i kdyţ
pacient nepředloţí průkaz zdravotní pojišťovny.

2.2.4. Přístup ke zboţí a sluţbám
Diskriminace se můţe zajisté vyskytovat kdekoli a ani
konkurenční boj o zákazníky tomu nemůţe zabránit. Řada
drobných ţivnostníků vlastnících obchody se navíc stále domnívá,
ţe mohou o svém majetku rozhodovat zcela podle své zvůle a
mohou své předsudky kdykoli projevit. Hlubší problémy se
konkrétně objevily jednak v souvislosti se vpouštěním do
restauračních a obdobných zařízení a na kulturní a sportovní
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akce a jednak u poskytování finančních sluţeb bankami a u
pojišťoven.

bydlení na ubytovnách anebo v horším případě končí v různých
squatech či slumech (tzv. lokalitách sociálního vyloučení).

Dlouhodobě lze velmi nízký standard zacházení pozorovat u
mnoha zařízení sociálních sluţeb, zejména u ústavů sociální péče,
domovů důchodců, dětských domovů a diagnostických ústavů, ale
téţ u dalších zařízení, jejichţ posláním je pomáhat osobám na
okraji společnosti; jde o závaţný celospolečenský problém. Je
zajisté pravda, ţe pokud zachází určité zařízení špatně se všemi
bez rozdílu31, o diskriminaci se nejedná (jedná se pak o
protiprávnost jiné povahy), přesto se lze domnívat, ţe určitá
porušování lidských práv v této oblasti mají také diskriminační
povahu. Zmínit lze konkrétně rozhodování o umisťování seniorů v
domovech důchodců a ústavech sociální péče. Stává se, ţe
manţelské páry jsou od sebe odtrhovány z důvodu svého
zdravotního stavu: manţelé trpící stejnými nemocemi jsou
ponecháni pohromadě, ovšem manţelé trpící různými nemocemi
(např. jeden z manţelů trpí fyzickou disfunkcí a druhý mentální či
jeden je nemocný, druhý zdravý) jsou rozdělováni a dáváni kaţdý
do jiného ústavu.

Diskriminace se vyskytuje u nájemního bydlení, kde jsou
znevýhodnění obecně příslušníci menšin z důvodu předsudků a
někdy rovněţ početnější rodiny. Soukromí majitelé domů a bytů
je často odmítají ubytovat anebo jim dávají horší podmínky neţ
ostatním nájemníkům (nájem jen na kratší dobu, podmínka sloţení
vyšší kauce aj.).

2.2.5. Diskriminace v bydlení
Bydlení je oblastí, v níţ má diskriminace obzvláště drastické
následky a která představuje vedle zaměstnání největší
diskriminační problém.
Diskriminaci v přístupu k bydlení provádí jak realitní
kanceláře a jiní zprostředkovatelé, tak běţní pronajímatelé (ať jiţ
jde o subjekty s větším počtem nemovitostí nebo o majitele
menších domů či jednotlivých bytů), bytová druţstva, ubytovny i
azylové domy. Diskriminované skupiny pak často nejsou schopny
nalézt běţné bydlení a zůstávají odkázány na nesmírně drahé

31

Velice aktuálním tématem je diskriminační politika v oblasti
bydlení, kterou provádí obce. Při přidělování obecních bytů se
řada obcí snaţí vybrat z uchazečů o byty jen ty „řádné“, přičemţ se
často dopouští diskriminace. Mnoho obecních vyhlášek o
přidělování bytů bylo diskriminačních: po ţadatelích o obecní byty
se např. poţadovalo, aby měli čistý trestní rejstřík, aby v minulosti
či současnosti nepobírali sociální dávky (ač často šlo o tzv.
sociální byty), aby měli v dané obci trvalý pobyt jiţ dlouhodobě
před přidělením bytu, někdy dokonce, aby měli manţela. Některé
tyto vyhlášky byly i zrušeny Ústavním soudem. Diskriminačním
ovšem můţe být i to, pokud obec záměrně do určitých domů
neinvestuje peníze na opravy, sestěhovává do nich ty nájemníky,
kteří neplatí nájem a nakonec, kdyţ uţ je situace neudrţitelná, celé
domy privatizuje i se všemi nájemníky, tedy i s těmi, kteří řádně
plnili své povinnosti.

2.2.6. Diskriminace ve veřejné správě a v jiném
jednání veřejných subjektů
Tato diskriminace se můţe odehrávat ve všech oblastech
činnosti veřejných subjektů, častá bude zejména tam, kde práce
úřadů není přesně upravena právními normami (coţ je často
správně) a kde mají osoby jednající jménem státu dán větší prostor
pro své uváţení.

Např. povinné „sponzorské dary“ osob umístěných v domovech důchodců.
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Často půjde o záleţitosti naprosto neformální, nepostiţitelné
právem, někdy ani slovy ne, jako např. chování úředníků při
poskytování informací (vstřícnost nebo naopak odměřenost), které
vnímá jen postiţený.
Diskriminace bývá v trestním právu a při projednávání
přestupků a jiných deliktů. Z některých šetření vyplynulo, ţe např.
Romové dostávají ve stejných situacích a za stejné činy vyšší
tresty a bývají častěji a déle ve vazbě a tresty jsou jim ukládány v
přísnějších věznicích, neţ je tomu u ostatních.32 Velký prostor pro
diskriminaci je také při práci policie (např. kontroly na silnicích),
ve věznicích (umísťování cizinců na zvláštní nebo na přísněji
střeţená oddělení), jiné kontrolní činnosti státních úřadů (úřady
práce, hygienici), při rozhodování o věcech, na které není
právní nárok (stavební povolení, povolování pobytu cizincům,
udělování státního občanství). Obecní úřady někdy diskriminují při
rozhodování o přihlašování k trvalému pobytu, např. u těţce
nemocných osob, neboť chtějí uchovat kapacitu svých sociálních
sluţeb pro „své“ dosavadní občany.
V rozhodování soudů je mnoho prostoru pro diskriminaci
prakticky ve všech oblastech. Zmínit lze i přiznávání bezplatného
právního zastoupení. Často bývá kritizováno rozhodování o
svěřování dětí do výchovy a o dalších otázkách souvisejících
s rodinným ţivotem (diskriminaci pociťují většinou muţi a pak
příslušníci menšin), ve spojení s prací orgánů sociálně-právní
ochrany dětí pak soudy dosti tvrdě diskriminují menšiny při
rozhodování o odebírání dětí do ústavní výchovy.
V oblasti samosprávy je prostor pro diskriminaci v řadě
oblastí, např. v rozhodování o pronájmu veřejných prostranství, při
povolování shromáţdění včetně politických demonstrací, v
rozdělování veřejných zakázek, ale rovněţ např. při rozhodování
obce o tom, zda obec nechá určitého odsouzeného vykonávat u
sebe obecně prospěšné práce.
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2.3.1.2. Diskriminace ţen při povyšování na vyšší
pracovní pozice a v odměňování za práci
Vedle tzv. horizontální segregace (v určitých povoláních
dominuje výrazně jedno pohlaví, např. ţeny jsou silněji
zastoupeny v hůře placených zaměstnáních) existuje v české
společnosti i tzv. segregace vertikální (muţi jsou častěji ve
vedoucích pozicích, a to i v profesích, kde výrazně převaţují ţeny,
např. školství). Lze se tedy silně domnívat, ţe ţeny jsou často
diskriminovány při kariérním postupu, a to v drtivé většině oblastí
pracovního trhu, státní správu nevyjímaje.
S tím souvisí i skutečnost, ţe ţeny pobírají ve
statistickém průměru výrazně niţší odměnu za svou práci. V praxi
se ovšem velmi zřídkakdy podaří nalézt a dokázat konkrétní
případ, kdy ţena na stejné pracovní pozici a vykonávající stejnou
práci či práci objektivně stejné hodnoty má niţší sjednanou mzdu
neţ muţ, k čemuţ přispívá i obecná tabuizace peněz a platů
v moderní společnosti.
Je zajímavé, ţe statisticky největší rozdíly v odměňování
mezi muţi a ţenami zjistily některé průzkumy u osob s nejvyšším
vzděláním, v odvětvích s nejdynamičtějším vývojem (peněţnictví
a pojišťovnictví) a ve věku nejvyšších průměrných platů (30 aţ 39
let)33.

2.3.1.3. Obecná diskriminace ţen v zaměstnání
Ţeny jsou v pracovním světě obecně znevýhodněny ve
srovnání s muţi, přičemţ jedním z důleţitých aspektů této
diskriminace je předpoklad, ţe ţeny se budou muset starat o děti a
tím se budou moci méně věnovat zaměstnání. V praxi se tak ţeny
setkávají s diskriminací např.
1.

2.3. Diskriminace členěna dle jednotlivých
diskriminačních důvodů

2.

2.3.1. Diskriminace z důvodu pohlaví
Můţe se jednat jak o znevýhodnění ţen, tak i o znevýhodnění
muţů. Častější praxí je diskriminace ţen.

2.3.1.1. Pohlavní typičnost určitých povolání

3.

V zaměstnání bývají někdy diskriminováni příslušníci jednoho
pohlaví, pokud se uchází o povolání, které tradičně vykonávají
příslušníci pohlaví druhého. Ţeny takto mohou být
diskriminovány v „typicky muţských“ zaměstnáních, kterými jsou
např. řidiči, policisté a členové dalších ozbrojených sborů,
dělnické profese (např. slévači, obráběči, zedníci), rybáři, myslivci
aj. Muţi mohou být postiţeni diskriminací, chtějí-li pracovat
s dětmi (např. vychovatelé v mateřských školkách, hlídání dětí),
chtějí-li být pečovateli či prodavači v určitých typech obchodů
(např. hračkářství, obchody se sklem) či v dalších typicky
ţenských profesích jako jsou např. kosmetičky, pedikérky,
sekretářky, šičky. U diskriminace proti muţům můţe důvod kromě
předsudků, nazývaných někdy genderové stereotypy, spočívat i
v obavě zaměstnavatele, ţe muţ by chtěl za svou práci více peněz,
neţ s jakými se spokojí ţena.
Zaměstnavatelé někdy jako důvod uvádějí, ţe mají na
pracovišti pouze jeden záchod (např. na policii pouze pánské
záchody) anebo jednu šatnu na převlékání. Toto odůvodnění
ovšem nemůţe obstát, byť není zcela jasné, jestli je povinností
takového zaměstnavatele spíše přijmout uchazeče opačného
pohlaví i bez zajištění sociálního zařízení anebo dotyčné zařízení
vybudovat; kaţdopádně se nepřijetím osoby opačného pohlaví
diskriminace dopouští.

4.

5.

Viz vládní Zpráva o stavu lidských práv v České republice za rok 2000.
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při vysílání na různá pracovní školení či semináře bývají
vysíláni spíše muţi a ţeny bývají opomíjeny buď záměrně
anebo např. s odůvodněním, ať nemusí trávit tolik času
mimo domov, kdyţ mají rodinu (fakt, ţe zaměstnavatel toto
můţe mínit dobře, nezbavuje jednání zaměstnavatele jeho
diskriminačnosti).
při propouštění ze zaměstnání ţeny dostávají výpověď
snáze neţ muţi. Někdy ţeny dostávají výpověď poté, co
otěhotní, ale ještě neţ odejdou samy na mateřskou
dovolenou (ve firmách, kde zaměstnanec potřebuje
k otvírání všech dveří elektronickou kartu, můţe
zaměstnavatel nastávající těhotenství ţeny zjistit i z toho,
ţe ţena chodí častěji na toaletu).
v prostředí některých tradičněji smýšlejících menšin
(některá náboţenská společenství a etnické menšiny), které
důsledněji vycházejí z toho, ţe ţeny by měly ţít především
doma a na veřejnosti by se neměly příliš objevovat.

2.3.1.4. Diskriminace dle pohlaví ve školství
Ve školství se mohou ţákyně i ţáci stát obětí jednání
vyučujících, kteří podléhají tzv. genderovým stereotypům, a to
nejen na školách připravujících na povolání, které je vnímáno
pohlavně typicky (viz 2.3.1.1.). I mimo tyto situace se lze setkat
s tím, ţe učitele nepovaţují vzdělání ţen/muţů v určitém oboru za
33

32

při přijímání do zaměstnání, zejména od zaměstnavatelů,
kteří hledají skutečně perspektivní zaměstnance na dlouhou
dobu, ţena bývá přijata jen tehdy, pokud zaměstnavatel
nemá vhodného muţského kandidáta.
při přijímacích pohovorech čelí dotazům zaměstnavatelů
ohledně jejich budoucích plánů na rodinu, zda jsou vdané
nebo či se hodlají v blízké době provdat, zda mají děti a jak
staré, případně zda je plánují apod. Tyto dotazy uţ samy o
sobě, vzhledem k tomu, ţe s prací nesouvisí, jsou
diskriminační.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí mužů a žen, Pavlík,
Petr, ed., in: Gender Studies, o.p.s., 2004, Praha, str. 57
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důleţité a věnují proto ţákům dotyčného pohlaví menší
pozornost nebo jim jinak výuku znesnadňují. Obětí takového
jednání se stávají spíše ţeny, u nichţ je – vědomě či nevědomě –
kladen mnohem větší důraz na píli a memorování a které se zvláště
na vyšších stupních vzdělání musí občas potýkat s konzervativními
vyučujícími, kteří ţeny obecně podceňují34.

2.

3.

2.3.1.5. Zboţí a sluţby
Dvěma extrémně spornými praxemi, které se v české
společnosti vyskytují, jsou jednak vyšší zápisné pro dívky do
tanečních kurzů a naopak vpouštění ţen zdarma na diskotéky.

4.

2.3.1.6. Obtěţování
Obtěţování z důvodu pohlaví stejně jako i sexuální obtěţování
lze nalézt zřejmě ve všech oblastech české společnosti. Oběťmi
jsou v praxi častěji ţeny neţ muţi a vzhledem k typickým vztahům
nadřízenosti a podřízenosti je v praxi nejčastější situace, kdy
muţ, kolega či nadřízený, obtěţuje ţenu. Není ale vyloučeno
obtěţování muţe ţenou a můţe dojít i k případům, kdy
k sexuálnímu obtěţování dochází mezi příslušníky stejného
pohlaví, ať jiţ mezi ţenami nebo muţi. Kromě zaměstnání existuje
obtěţování včetně sexuálního obtěţování i ve školství (učitelé
obtěţují ţáky), ve zdravotnictví (lékaři obtěţují pacienty), při
poskytování sluţeb (např. číšníci v restauracích obtěţují hosty,
průvodčí či řidiči hromadné dopravy pasaţéry, prodavači
v obchodech zákazníky) a téţ na úřadech.
Obtěţováním z důvodu pohlaví, které ale není sexuálním
obtěţováním, mohou být – od určité intenzity – nemístné
poznámky a vtipy namířené proti druhému pohlaví obecně (např.
zesměšňování ţen coby řidiček, muţů coby pečovatelů o děti).
Ţeny mohou být rozhodně obtěţovány i některými explicitnějšími
obrázky nahých ţen. Sexuální obtěţování se naproti tomu
zaměřuje na konkrétního člověka jako na sexuální objekt.
Sexuální obtěţování má celou řadu forem od těch lehčích
(nevhodné vtipy se sexuálním obsahem, sexuálně podbarvené řeči
a poznámky, posílání emailů s obsahem, jenţ má sexuální podtext)
aţ po těţší formy (fyzické dotyky atd.), které jiţ mohou spadat i do
trestního práva (coţ ovšem neznamená, ţe by pak přestávaly být
diskriminační). Oba druhy obtěţování se mohou prolínat.
Zvláštní druh ponižujícího zacházení představoval pokus
jednoho řetězce supermarketů zavést praxi, aby ženy (pracující u
pokladen), které menstruují, nosily červenou čelenku a jejich
nadřízený je tedy mohl při povolování odchodu na toaletu
upřednostnit. Ačkoli tento návrh sledoval zřejmě – v jinak
nelidském pracovním tempu v supermarketech – možnost
zohledňování individuální situace žen, je celkově nedůstojný
charakter takovéto praxe zřejmý.

2.3.2. Diskriminace z důvodu rasy a etnického
původu
Touto diskriminací jsou v české společnosti nejvíce
postihováni
Romové,
kteří
jsou
obecně
zřejmě
nejdiskriminovanější menšinou a na které má diskriminace – ve
spojení s dalšími faktory – obzvláště negativní důsledky. Romové
jsou v české společnosti diskriminováni obecně, tedy ve všech
oblastech a podstatnou částí neromské populace (byť Romové se
na diskriminaci jiných Romů podílí téţ).

2.3.2.1. Romové - obecně diskriminovaná menšina
Diskriminace Romů např.
1. přispívá k tragické míře nezaměstnanosti (Romové bývají
postiţeni poţadavkem, aby uchazeč o práci předloţil čistý
trestní rejstřík i u těch zaměstnání, kde to není relevantní,

34

Tyto informace zveřejnila média ohledně výsledků výzkumu realizovaného Otevřenou
společností o.p.s.

např. u různých pomocných prací ve stavebnictví,
úklidových pracích, apod.),
odsouvá podstatnou část romských dětí do tzv. zvláštních
škol (dnes jde o základní školy speciální nebo o speciální
třídy základních škol)35,
snaţí se Romy vyloučit z návštěv restaurací, barů,
kulturních a sportovních akcí (známé byly i zákazy vstupu
na veřejná koupaliště odůvodněné hygienickými či
epidemiologickými opatřeními) a
znesnadňuje Romům podstatným způsobem nalézt bydlení
(mnoho Romů je proto nuceno bydlet v ubytovnách, které
jsou pro rodiny s dětmi zcela nevhodné, draţší neţ
normální byty a zcela bez právní ochrany nájmu).

Diskriminující někdy odůvodňují své jednání ustupováním
předsudkům ostatních lidí (např. aby nepřišli o klienty či
zákazníky). Nelze vyloučit, ţe tato obava můţe být oprávněná,
ovšem toto jednání přesto zůstává diskriminačním.
Romové jsou nezřídka podrobeni horšímu jednání i ze strany
veřejných orgánů. Např. v trestním řízení s nimi bývá zacházeno
hůře neţ s ostatními osobami ve srovnatelné situaci. Romové se
častěji stávají terčem zájmu orgánů sociálně-právní ochrany dětí,
které řadu dětí rodinám odeberou do ústavní výchovy. Některé
obce odmítají, aby u nich odsouzení Romové mohli vykonávat
obecně prospěšné práce. Některé obce zkouší diskriminovat Romy
nepřímo prostřednictvím poţadavků na výpisy z trestních rejstříků
anebo poţadavky, aby ţadatel o určitou veřejnou sluţbu (zejména
obecní byty) nepobíral sociální dávky. S Romy je obecně
zacházeno hůře i v institucích, kde je lidská svoboda omezena
(věznice, ústavy), v institucích poskytujících sociální sluţby, např.
azylové domy často odmítají Romy.

2.3.2.2. Diskriminace příslušníků jiných ras a etnik
Kromě Romů čelí diskriminaci i příslušníci jiných ras a etnik
ţijící v české společnosti (černoši, Asiaté, Arabové, občané států
východní Evropy). I oni mohou být menšinami diskriminovanými
obecně, přičemţ diskriminace vůči nim někdy splývá s
diskriminací vůči cizincům, např. lékárny po nich při vydávání
léků někdy vyţadují předloţení karty zdravotního pojištění (po
ostatních toto nechtějí), coţ sice nečiní závaţnější problém, ale
jasně vyjadřuje určitou předsudečnou obavu pracovníků lékárny.
Černoši se mohou setkat i s opravdovým rasismem
z přesvědčení, který můţe být silněji neţ protiromské předsudky
skutečně zakotven v pevném přesvědčení o nerovnosti či jinakosti
lidských ras.
Arabové či občané států východní Evropy se zase mohou
setkat s diskriminací, která pramení z obavy z mezinárodního
terorismu a z mezinárodního organizovaného zločinu (např.
problémy se vstupem do určitých podniků či na určité akce).
Horší zacházení s lidmi jiných ras se můţe zakládat téţ na
jejich jisté „exotičnosti“ v českém prostředí a na odpovídající
zvědavosti české populace. Lékaři někdy chtějí po cizincích jiné
barvy pleti, aby se úplně vysvlékli, ačkoli jde třeba jen o vyšetření
hlavy. Toto je samozřejmě mimo jiné téţ diskriminační.
Nakonec nelze nezmínit stále nevymřelý antisemitismus, který
můţe vést k diskriminaci Ţidů.
Romové i další osoby diskriminované pro svou barvu pleti či
etnický původ rovněţ čelí častému obtěţování, které můţe být
neverbální (ostentativní odsedávání si od nich v hromadné
dopravě)36, slovní (rasistické vtipy, uráţky a nadávky, skřeky
opice) nebo i veřejně vystavené nápisy aj.
35

§ 16 a násl. školského zákona.

36

Pokud by šlo o jednání mezi pasažéry navzájem, nešlo by o diskriminaci, neboť
uživatelé dopravních prostředků nemají právní povinnost nediskriminovat (tuto
povinnost má jen poskytovatel této služby). Pokud by se toto ovšem dělo v zaměstnání
(nikdo by nechtěl sedět s černochem v kanceláři nebo na obědě) o diskriminaci by jít
mohlo.
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2.3.2.3. Diskriminace „většiny“
Diskriminováni mohou být i příslušníci majority (tedy „bílí“) a
to právě v prostředí etnických menšin (např. ve vietnamských
obchodních centrech, při vstupu na kulturní akce etnických
menšin). V praxi to však zatím zřejmě nepředstavuje větší
problém. V ČR jiţ padla odsouzení za tzv. rasismus naruby, tedy
za nadávání do “bílých sviní“.
Diskriminační důsledky de facto mohou mít i špatně nastavená
pozitivní opatření.

2.3.3. Diskriminace z důvodu náboţenství
V české společnosti nepředstavuje náboţenství tak silný
společenský fenomén, aby vedl k velkému rozštěpení ve
společnosti a působil tak jako mocný zdroj diskriminace.
V české společnosti jsou příslušníci organizovaných
náboţenství v menšině, tudíţ logicky hrozí spíše diskriminace
osob věřících ze strany většiny, která je bez vyznání. Tradiční a
největší křesťanské církve o konkrétní diskriminaci příliš nemluví;
určitě jsou však věřící, kteří čelí diskriminaci v důsledku
názorových a (krypto)religiózních sporů ve společnosti (posmívání
se těm, kdo chodí do kostela). Někdy bývá ovšem jako
diskriminační pociťováno jednání znevýhodňující početnější
rodiny (např. rodinné slevy občas platí jen pro čtyřčlenné rodiny,
děti „navíc“ musí platit vstupné nezlevněné, jako příklad
diskriminace je to však sporné (viz 2.3.11.).
Diskriminovanými menšinami jsou spíše příslušníci menších
církví a sekt (např. Svědkové Jehovovi) a náboţenských
společností, které jsou v českých zemích poměrně nové
(muslimové, příslušníci indických náboţenství). Diskriminaci čelí
tím spíše, čím silnější vnější znaky jejich náboţenství vykazuje
(např. vegetariánství, celibát). Vedle diskriminace obecné je zde
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nutno zvláště zmínit diskriminace ze strany veřejné moci
v případech rozhodování o výchově dětí (rozhodování soudu o
tom, kterému rodiči se dítě svěří či o náhradní rodinné výchově,
rozhodování úřadů o odebrání dětí rodičům, povolování domácího
vzdělávání dětí aj.).
Diskriminační můţe být – za předpokladu přiměřenosti –
nezajištění specifických potřeb, které menšinová náboţenství
(ale i třeba katolíci) mají: neumoţnění nedělní návštěvy mše svaté,
sluţby Boţí či jiného náboţenského obřadu pro děti na školách v
přírodě, pro pacienty v nemocnicích, chovance ústavů a pro vězně;
nerespektování svátečních dnů, a to jak neděle pro křesťany, tak i
menšinových svátečních dnů (ţidé a adventisté slaví sobotu,
muslimové chodí do mešity v pátek); nepovolování výstavby
svatyň (kontroverzní bylo hlavně nepovolení postavit mešitu),
nezřízení modlitebních místnostní pro muslimy aj.
Závaţnou můţe být ovšem i diskriminace ze strany
příslušníků určitých náboţenství vůči příslušníkům jiných
náboţenských společenství anebo vůči osobám bez vyznání. Půjde
hlavně o prostředí, kde je určité náboţenské vyznání dominantní a
kde je kladen důraz na uzavřenost tohoto prostředí navenek
(náboţenské školy a jiné obecně prospěšné organizace, církevní
instituce, soukromé firmy ve vlastnictví některých příslušníků
náboţenských menšin). Diskriminace uvnitř těchto komunit se
bude často prolínat s diskriminací etnickou.

2.3.4. Diskriminace z důvodu zdravotního
postiţení, popř. nepříznivého zdravotního stavu
Lidé se zdravotním postiţením se od určité intenzity tohoto
postiţení stávají menšinou obecně diskriminovanou a musí čelit
tendenci části společnosti, aby byli neviditelní. Tato diskriminace
můţe zahrnovat všechny oblasti (viz 2.2.), velmi často jde o
zaměstnání, neboť mnoho zdravotně postiţených je schopno
vykonávat řadu zaměstnání, jen k tomu potřebují někdy určitá
doladění. Mnoho zaměstnavatelů by ale povaţovalo za sníţení
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prestiţe firmy, pokud by např. vozíčkář jednal s klienty či člověk
s vadou řeči zvedal telefony.
Specifickými formami diskriminace zdravotně postiţených je
– samozřejmě za podmínky přiměřenosti – neučinění takových
opatření, která umoţní dostupnost a uţivatelnost určitého místa
a určitého zařízení pro zdravotně postiţené. Pro stanovení míry, do
které je provozovatel určitého zařízení povinen přijmout určitá
opatření, je nutno vycházet jednak ze stavebně-technických
předpisů, ale také z konkrétní situace. Tato opatření se dále liší
podle typu zdravotního postiţení nebo nemoci. Pro lidi s
postiţením pohybovým (vozíčkáři, osoby pouţívající berle a
hole) půjde o bezbariérový přístup: ve veřejných stavbách, v
dopravě, na ulicích, na toaletách atd. Pro osoby se smyslovým
postiţením (zrakovým, sluchovým) je vhodné takové označení
prostředí, aby bylo uţivatelné i pro takto handicapované: označení
nemocničních pokojů Brailovým písmem nebo dostatečně velkým
písmem pro slabozraké. Doposud nebyly překonány některé
„necitelnosti“, např. označování určitého provozu jen akusticky,
např. ve hromadné dopravě, coţ je nevhodné pro sluchově
postiţené, anebo jen vizuálně, coţ přístup ke sluţbách znemoţňuje
lidem se zrakovým postiţením, např. neozvučené bankomaty,
nepřístupné internetové stránky37, odbavovací systémy na úřadech
a poštách – člověk si vyzvedne číslo z automatu a na displayi
vyvolávacího zařízení se objeví, kdy je na řadě. Určitá opatření
mohou být nutná a přiměřená i u dalších dvou základních typů
zdravotního postiţení: duševní porucha (mentální postiţení,
duševní onemocnění) a vnitřní postiţení (kardiaci, astmatici, lidé
po transplantaci orgánů, onkologicky nemocní).
Zvláštní diskriminace pramení ze strachu z nákazy od osob
HIV pozitivních.
Zvláštní formou diskriminace je posuzování tzv. vhodnosti
náhradní rodinné péče pro dítě, popř. posuzování dítěte. V praxi
jsou děti s těžkým postižením (mentálním nebo tělesným anebo
kombinovaným) označeny za nevhodné pro adopci či jiné druhy
náhradní rodinné péče a nejsou zařazeny do databáze dětí, které
jsou určeny k náhradní rodinné péči. Důvodem tohoto postupu,
kterým se dotyčné dítě prakticky zbaví možnosti, aby se dostalo z
ústavu, je zřejmě předpoklad, že tak těžce postižené dítě by si přece
nikdo vzít nechtěl.
Za poniţující jednání nutno pokládat případy, kdy personál či
poskytovatel určité sluţby nemluví se zdravotně postiţeným
přímo, nýbrţ jen s jeho průvodcem/asistentem jakoby byl
postiţený sám nesvéprávný: „Řekněte mu, ať se svlékne…“

2.3.5. Diskriminace z důvodu sexuální orientace
Diskriminace z důvodu sexuální orientace zahrnuje jak
diskriminaci z důvodu, ţe je někdo homosexuální, tak i z důvodu,
ţe je heterosexuální, nicméně v praxi jsou to pak především
gayové a lesby, kdo bývá vystaven diskriminačnímu jednání. I
gayové a lesby a ještě silněji transsexuálové mohou být menšinou
obecně diskriminovanou, konkrétní případy zatím nejsou příliš
známy, coţ je dáno i tím, ţe ve většině situací druzí nevědí, ţe
dotyčný je homosexuální orientace. Utajování sexuální orientace
zase vychází ze strachu z reakce okolí, ve velké míře toto platí
např. pro lesby a gaye pracující v ozbrojených sloţkách.

se zákazy sexuálního styku v domovních řádech). Lze
předpokládat, ţe gayové a lesby se často mohou setkávat
s obtěţováním.
Zvláštní oblastí je rozhodování veřejné moci o dětech
(rozhodování soudu o tom, kterému rodiči se dítě svěří či o
náhradní rodinné výchově, o hostitelských pobytech dětí z ústavů
u rodin) anebo odmítnutí gaye nebo lesby jako osoby nevhodné
pro pracovníka/pracovnici s dětmi; v této oblasti se jiţ stíţnosti
na diskriminaci vyskytly. Po učitelích, skautských vedoucích či
úřednících pracujících s dětmi, u nichţ se vedení příslušné
instituce dozví o jejich homosexuální orientaci, se zpravidla
poţaduje, aby tuto skutečnost tajili, jinak budou propuštěni, a
odůvodňováno je to obavou z reakce rodičů dětí.
Stejnopohlavní páry se mohou ještě setkávat s diskriminatorní
interpretací občanského a trestního zákoníku, která tvrdila, ţe mezi
homosexuálními páry nemůţe vzniknout společná domácnost, ţe
si vzájemně nemohou být osobami blízkými a ţe si nemohou být
vzájemně druhy a druţkami. Tyto interpretace pak mohly mít
význam pro právo odmítnout výpověď v trestním řízení, pro různé
občanskoprávní nároky, ale téţ např. pro povolování návštěv ve
věznicích.
Nepřímou diskriminací gayů a leseb můţe být poskytování
určitých výhod ze strany zaměstnavatele pouze zaměstnancům,
kteří jsou v manţelském svazku, anebo vyţadování manţelství pro
určité funkce. Vzhledem k tomu, ţe gayové a lesby nemohou
dosud uzavírat manţelství, ale pouze registrované partnerství,
které však není postaveno na roveň manţelství, byli by
z poskytování takových výhod apriori vyloučeni.

2.3.6. Diskriminace z důvodu věku38
Diskriminace z důvodu věku můţe postihovat osoby
jakéhokoli věku, pokud se stanou obětí předsudků vůči určitému
věku, tzv. ageismu. O diskriminaci mladých se hovořilo např.
v souvislosti se jmenováním soudců prezidentem republiky v roce
2005; věkově diferencované chování pociťuje i řada osob mladších
30 let. Opravdovým problémem s celospolečenskou důleţitostí je
ale diskriminace starších lidí. Starší lidé nemusí být vyslovení
senioři, problémy s věkovou diskriminací starších lidí začínají jiţ
mezi 40. a 50 rokem ţivota. Důleţitou charakteristikou
negativního vztahu moderní společnosti ke stáří je zejména vysoká
míra tzv. autostereotypů starších lidí, tedy staří lidé často sami
sdílí předsudky o stáří („staří jsou nevýkonní, měli by uvolnit
místo mladším, uţ se nejsou schopni přizpůsobovat změnám“) a
tzv. demografická panika, tedy strach z vymření západní
společnosti.
Negativní vztah ke starším lidem dospívá do stádia
diskriminace v těchto situacích:

2.3.6.1. Zaměstnání
Celková marginalizace a zásadní sklon k podceňování osob ve
vyšším věku v zaměstnání vedou k
 nepřijímání do zaměstnání, uţ inzeráty bývají někdy
diskriminační („hledá se zaměstnanec do 35 let“), dnes jiţ je
diskriminace častěji jen naznačená („mladý dynamický
kolektiv“); firmy, aby svou diskriminaci zastřely, poţadují
někdy vzdělání v oboru, který je v praxi vyučován teprve
krátkou dobu a který tedy starší osoby nemívají absolvován.

Vedle obvyklých oblastí se tak diskriminace můţe projevit při
hledání ubytování (existují lidé, kteří by z důvodu svého
přesvědčení stejnopohlavní pár odmítli ubytovat, můţe jít i o
hotely). Diskriminace se vyskytuje dále v prostředí církví a
náboţenských společností, a to jak přímo v církevních institucích,
tak v organizacích církvemi zřizovanými, a můţe být namířena jak
vůči zaměstnancům, tak i vůči klientům křesťanských organizací
(odmítání homosexuálních párů na ubytovny, coţ ovšem souvisí i

 diskriminaci při pracovním postupu, strukturách, výběru,
rozmísťování pracovních sil a pracovních úkolů, v hodnocení
výkonu a v odměňování a zaměstnaneckých výhodách, ve
výběru jedinců pro určitý druh tréninku, ve vzdělávání a
rozvoji a v rozhodnutích o převodu na jinou práci.

38
37

www.blindfriendly.cz

Obsah vychází mj. Vidovicová Lucie, Rabušic Ladislav, Věková diskriminace ageismus:
úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na
pracovní trh, VÚPSV Praha, výzkumné centrum Brno, 2005, viz www.padesat-plus.cz
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 častějšímu propouštění při sniţování stavu zaměstnanců.
Nezaměstnanost starších lidí je statisticky niţší neţ
v ostatních věkových skupinách, ovšem nelze přehlédnout
institut odchodu do předčasného důchodu, který ji sniţuje;
psychologicky a subjektivně je však nezaměstnanost
ve vyšším věku pociťována jako hrozba.

2.3.6.2. Zdravotnictví
Znevýhodňování seniorů při přidělování zdravotní péče se
projevuje
1. rozhodnutími pojišťoven či jiných úřadů o tom, ţe určité
zákroky a určité léky se budou proplácet jen pacientům do
určitého věku, např. Pojišťovna VZP a.s. nabízí cizincům
jeden druh tzv. smluvního zdravotního pojištění (zdravotní
pojištění cizinců pro případ komplexní péče jen do věku 70
let),
2. znevýhodňujícími rozhodnutími lékařů ohledně operací a
jiných léčebných metod („na tuto operaci je uţ pacient moc
starý“), čekání na poskytnutí zdravotní péče (senioři někdy
musí déle čekat před ordinacemi), horšími vyšetřeními
(diagnostika) a ohledně pojetí, podle kterého určité nemoci
jsou pokládány za syndrom stárnutí a nepovaţují se tedy za
předmět léčby, léčba je často nahrazována farmakoterapií.
Nezbytné je zmínit poniţující blahosklonné oslovování
starších pacientů v nemocnicích („babi, dědo“).

2.3.6.3. Poskytování sluţeb
Např.
 diskriminace bankami či pojišťovnami při sjednávání smluv,
např. v poskytování úvěrů či půjček jen do určitého věku bez
ohledu na další okolnosti případů,
 nevraţivost vůči seniorům ve hromadných dopravních
prostředcích (pokud se jí dopouští obsluhující personál,
spolucestující diskriminovat spíše nemohou).

2.3.6.4. Veřejná správa
Nerespekt vůči potřebám seniorů lze sledovat při plánování
veřejných prostranství (vydávání stavebních povolení, rozhodnutí
o pronájmu veřejných prostranství či obecních nebytových
prostorů atd. – např. nákupy v supermarketech jsou pro osoby bez
auta obtíţné).
Ţenám, které jiţ nejsou ve fertilním věku, jsou ze strany úřadů
působeny problémy při osvojování dětí. Tato praxe je
zdůvodňována tím, ţe věk osvojitelky by měl odpovídat věku, ve
kterém by ţena mohla osvojence sama porodit, coţ má zajisté svou
logiku. U muţů ovšem mladý věk vyţadován není (muţi mohou
mít děti i ve vyšším věku), čímţ se ztrácí odůvodněnost tohoto
kritéria a tato praxe se tak stává spíše diskriminací z důvodu
pohlaví.

2.3.7. Diskriminace z důvodu jazyka a národnosti:
úzce souvisí s etnickým původem (viz 2.3.2.)
Aspekt jazyka vystupuje více do popředí v situaci, kdy je
určitý člověk diskriminován pro svůj cizí přízvuk v češtině, řada
zaměstnavatelů vyţaduje po svých zaměstnancích bezvadnou
znalost češtiny, popř. i to, aby v jejich řeči nebyl slyšet cizí
přízvuk, coţ by podle nich nedělalo dobrý a profesionální dojem.
Aspekt národnosti je zřetelnější v jednání orgánů veřejné
správy vůči jednotlivým národnostem (popř. národnostním
sdruţením) při jejich národnostní politice, např. při přidělování
státních dotací na podporu menšinové kultury či menšinového
tisku; zde pociťují jistou diskriminaci někteří z těch, kteří se cítí
být příslušníky moravské národnosti.
Souvisejícím diskriminačním důvodem je regionální původ,
který můţe zahrnovat rozpory, které v české společnosti existují
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např. mezi Prahou a jinými kraji České republiky. Obyvatelé Prahy
nebo jiné osoby za ně povaţované (zejména podle výslovnosti
nebo dle státní poznávací značky auta) se často setkávají s
nepřátelským jednáním v jiných oblastech ČR (číšníci
v restauracích, průvodčí v dopravních prostředcích, policisté na
ulicích aj.). V Praze a v Čechách se naopak se stejným chováním
setkávají obyvatelé Moravy a Slezska.

2.3.8. Diskriminace z důvodu politického smýšlení
či politické příslušnosti
Diskriminace z důvodu politického smýšlení a příslušnosti se
vyskytuje velmi při zaměstnávání ve veřejné správě a v dalších
veřejnoprávních subjektech, zejména při personálních opatřeních.
Přitom je určitě nutno přiznat rozhodujícím politikům či
nadřízeným úředníkům určitou volnost při výběru svých
podřízených a spolupracovníků, co se jejich politického zařazení
týče. Toto však nevylučuje diskriminaci zcela; zejména u niţších
pozic nemusí hrát politické zázemí osoby ţádnou roli.
Diskriminace můţe v těchto případech dále úzce souviset se
zneuţíváním postavení, popř. s korupcí.
V soukromé sféře se rovněţ vyskytují případy, kdy je dotyčný
někdy znevýhodněn pro své politické názory. V české společnosti
je stále zásadní pravo-levé rozštěpení politického spektra, a tak lze
předpokládat, ţe případné konflikty budou vznikat primárně také
na stejné úrovni. Větší problémy v praxi nastávají zejména u
politických názorů, které bývají povaţovány za extrémistické,
přičemţ největší takto diskriminovanou skupinou mohou být
komunisté. Vyskytly se jiţ sporné případy u učitelů, kteří byli
povaţováni za komunisty či jiné extrémisty a jimţ z tohoto důvodu
hrozila ztráta zaměstnání. Ze strany policie a jiných úřadů pociťují
diskriminaci příslušníci levicových politických směrů, zejména
jde-li o mladé lidi.
Zde nutno zmínit znevýhodnění na základě „kulturní
příslušnosti“, tedy jednání, s nímţ se setkávají zejména mladí lidé
kvůli svému oblečení, účesu či dalším prvkům vzhledu (např.
piercing, tetování), které bývají spojovány s určitými skupinami
politické, ale i nepolitické povahy (anarchismus, hnutí skinheads,
punk, tramping a jiné). Se znevýhodněním v zacházení se lze
setkat jak při jednání státních orgánů, tak soukromých osob. Pokud
je tato příslušnost dostatečně silná, můţe se jednat o diskriminaci.

2.3.9. Diskriminace z důvodu sociálního původu či
majetku
Pod diskriminaci z důvodu majetku nutno zařadit
neodůvodněné horší zacházení s příslušníky nejniţších sociálních
vrstev, a to včetně osob bez přístřeší – bezdomovectví je primárně
majetkovou otázkou.
Na druhou stranu by diskriminací z důvodu majetku mohly být
i vyšší ceny, které by poskytovatel sluţeb či prodavač zboţí
naúčtoval jiné osobě, o které se domnívá, ţe „na to má“ a ţe na ní
tedy můţe více vydělat. Toto se můţe týkat především sluţeb
poskytovaných menšími ţivnostníky (učitelé jazyků, zedníci) či
svobodnými povoláními (soukromí lékaři, advokáti, tlumočníci)
nebo jinými osobami (hlídání dětí), u kterých se cena domlouvá
individuálně pro kaţdý konkrétní případ.

2.3.10. Diskriminace z důvodu členství v určitých
sdruţeních
Řada zaměstnavatelů vidí velmi nerada existenci odborových
sdruţení a někteří zaměstnavatelé za zaloţení, popř. členství
v odborových organizacích své zaměstnance trestají, coţ můţe
vést aţ k propuštění ze zaměstnání.
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2.3.11. Diskriminace z důvodu stavu rodinného či
manţelského – z důvodu povinnosti k rodině
Příklady diskriminace rodin s dětmi mohou být zákaz vstupu
s kočárky stanovený provozovatelem nějakého zařízení nebo
majitelem obchodu či inzerát nabízející bydlení, který vylučuje
rodiny s malými dětmi, včetně ubytoven či azylových domů.
Je-li ţena neoprávněně znevýhodňována z důvodu svého
těhotenství nebo mateřství (zejména v zaměstnání), jedná se – dle
evropské judikatury – také o diskriminaci z důvodu pohlaví.
V konzervativním prostředí si lze představit znevýhodnění
vůči těm, kteří jsou např. rozvedení nebo naopak svobodní (např.
odmítnutí pronajmout byt nesezdanému páru).

2.3.12. Diskriminace cizinců
Cizinci jakoţto menšina obecně diskriminovaná se v praxi
setkávají nebo mohou setkávat s diskriminací v těchto oblastech a
situacích:

2.3.12.1. Zaměstnání
V zaměstnání se diskriminace cizinců (nepřijetí do zaměstnání,
propuštění, horší mzdové podmínky aj.) můţe zakládat na obecné
xenofobii, kvůli které zaměstnavatel bude chtít zaměstnávat
někoho „normálního“ a s cizinci bude zacházet hůř.
Důvodem diskriminace můţe být:
 Cizí přízvuk, coţ můţe sehrát důleţitou roli u povolání,
jejichţ náplní je primárně ústní komunikace (pracovníci
v centrálách, osoby, které jednají s klienty po telefonu – call
centra nebo zákaznická centra, pracovníci na recepcích aj.).
Mnoho firem by zřejmě povaţovalo za sníţení své prestiţe a
obávalo by se ztráty zákazníků, kdyby jejich pracovníci
mluvili cizím přízvukem. Přesto je nutno trvat na tom, ţe
odmítnout zaměstnat kohokoli jen kvůli špatnému přízvuku je
ve většině případů jasnou diskriminací39. S diskriminací kvůli
cizímu přízvuku se ale lze setkat i jinde, např. v
pečovatelských sluţbách v domově důchodců.
 Obava zaměstnavatele z právních problémů, které jsou se
zaměstnáním cizince spojeny. Pokud cizinec potřebuje
povolení k zaměstnání (tzv. pracovní povolení), je to
samozřejmě byrokratická komplikace. Řada cizinců ovšem
toto povolení nepotřebuje. Při zaměstnávání cizinců, kteří
nepotřebují pracovní povolení (především cizinci s trvalým
pobytem a občané EU a jejich rodinní příslušníci, ale téţ řada
dalších kategorií cizinců) je nutno toto pouze oznámit úřadu
práce. Nezaměstnat cizince kvůli těmto obavám by bylo
diskriminační (§ 3 zákona o zaměstnanosti se vztahuje i na
všechny cizince), u občanů EU by tato diskriminace byla
v rozporu s právem EU.
 Přesvědčení zaměstnavatele, ţe cizincům „stačí“ horší
pracovní podmínky nebo niţší mzdy neţ českým občanům.
Pokud by cizí zaměstnanci měli horší pracovní podmínky
nebo brali méně peněz neţ čeští zaměstnanci stejného
zaměstnavatele (např. slovenské nebo ukrajinské zdravotní
sestry by měly menší mzdu neţ české zdravotní sestry) šlo by
o diskriminaci.
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pracovní i mzdové podmínky; takto jsou některé profese
monopolizovány firmami zaměstnávajícími jen cizince a
stlačujícími mzdy dolů.
Stejného účelu jde dosáhnout i tím, ţe inzerát podám rovnou
rusky (takto visí řada letáčků např. v Praze). Otázkou je, je-li toto
diskriminací? Tyto případy nutno srovnávat i s inzeráty psanými
německy či anglicky (v českých novinách a časopisech), kterými
zahraniční nebo i domácí firmy hledají zaměstnance na vyšší a
kvalifikačně náročnější pozice, přičemţ znalost jazyka inzerátu
byla vyţadována jako podmínka tohoto zaměstnání. Diskriminační
je zřejmě jen ten inzerát psaný cizím jazykem, pokud by znalost
jazyka, v němţ je inzerát napsán, neměla s inzerovaným
zaměstnáním ţádnou souvislost.
Cizinci mohou být vystaveni diskriminaci a obtěţování na
pracovišti v souvislosti s politickými událostmi ve světě (např.
Arabové v souvislosti s teroristickými útoky).

2.3.12.2. Školství, zdravotnictví a sluţby
Diskriminaci lze vidět v odmítnutí poskytnout určitou
sluţbu: soukromé školy či univerzity někdy nechtějí přijmout za
ţáky cizince ze zemí bývalého SSSR či z Asie, soukromí lékaři
(např. zubní lékaři, gynekologové) mohou odmítat přijmout za
pacienty cizince, např. z obavy, ţe budou mít problémy
s proplacením sluţeb od pojišťovny.
Obdobně majitelé domů a bytů často cizince ubytovávat
nechtějí a jiţ realitní kanceláře se někdy pronajímatelů ptají, zda
by jim „nevadilo“, kdyby byl nájemník cizinec. Jiní pronajímatelé
naopak cizincům účtují vyšší ceny. V řadě bytových druţstev je ve
stanovách ustanovení, ţe členský podíl nesmí být převeden na
cizince, coţ je sice právně zřejmě neúčinné, ovšem přesto jasně
diskriminační.
Nevpouštění cizinců na kulturní a sportovní akce souvisí spíše
se vzhledem cizinců. Tato opatření bývala odůvodňována strachem
z teroristických činů.
Méně výhodné podmínky bývají cizincům nabízeny např.
v bankovních a leasingových sluţbách. Banky někdy odmítají
umoţňovat nákupy na splátky nebo dávat úvěry cizincům, kteří
nemají v ČR trvalý pobyt, někdy mají dokonce podmínku českého
občanství. Tyto poţadavky bývají někdy obsaţeny přímo v
úvěrových podmínkách. Banky někdy dokonce odmítají zřídit
cizinci i účet, tedy účet, na který si cizinec sám bude ukládat
peníze. Při hypotéčních úvěrech bývají znevýhodněni cizinci ze
zemí mimo EU, coţ souvisí i s tím, ţe nemovitost je kupována
prostřednictvím obchodní společnosti s.r.o.; banky po těchto
klientech
chtějí
vyšší
zajištění
pohledávky,
přímou
exekuovatelnost dluţné částky prostřednictvím notářské smlouvy a
ještě naprostou majetkovou kontrolu nad zmíněnou společností
s.r.o.
V oblasti vysokého školství si cizinci stěţují na diskriminaci
při přiznávání prospěchových stipendií, při rozhodování o
zahraničních stáţích anebo při přidělování míst na studentských
kolejích.

S diskriminací z důvodu státního občanství se lze ovšem
setkat paradoxně i vůči Čechům. Jde o inzeráty typu: „přijmeme
uklízečku, podmínkou je znalost ruského jazyka“. Ve většině
případů tento poţadavek, tedy znalost ruského jazyka, nebude
nutným předpokladem pro výkon práce40, nýbrţ jeho účelem bude
cílený nábor Rusek či Ukrajinek, které jsou méně náročné na
39

Existují určitě profese, ve kterých je bezvadná znalost češtiny, popř. dokonce
skutečnost, že zaměstnanec nemá cizí přízvuk, podstatným a nutným profesním
požadavkem a rozdílné zacházení by tedy nebylo diskriminací (např. učitelé na prvním
stupni základní školy).

40

Např. úklid jen v ruských domácnostech.
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2.3.12.3. Diskriminace cizinců veřejnou mocí
Tato diskriminace můţe být soukromou iniciativou
úředníků, kteří se domnívají, ţe cizinci zkrátka musí mít méně
práv neţ občané, coţ dává jejich potenciálním diskriminatorním
tendencím jakési právní zdůvodnění. Tato diskriminace je zvláště
obvyklá na úrovni obecních samospráv a vychází z toho, ţe cizinci
nejsou občany obce, tudíţ nemají nárok na mnoho plnění, které
obce svým obyvatelům poskytují (obecní byty, přístup
k informacím).
Cizinci se setkávají často se špatným zacházením ze strany
úřadů, které se takto ovšem někdy chovají – nediskriminačně – ke
všem lidem (neposkytování informací, nevstřícnost, nezákonné
prodluţování správních lhůt). Tuto situaci nutno konstatovat
zejména u orgánů cizinecké správy, tedy sluţby cizinecké a
pohraniční policie a zastupitelských úřadů. S cizinci se však často
zachází o poznání hůře neţ s českými občany.
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Co je však zcela normální a institucionalizované, je
diskriminace mezi cizinci z určitých zemí a cizinci z jiných států.
Jinak se zkrátka zachází s Australanem a jinak s Mongolem;
rozdílné zacházení zažije rovněž Estonec na straně jedné a
Lucemburčan na straně druhé. Někdy takové rozdílné zacházení
vychází z předpisů EU o společné vízové politice a o kontrole
cizinců ze třetích států na vnějších hranicích unie. Někdy takové
rozdíly jsou přímo předepsány vnitřními policejními předpisy
(např. od koho se bude vyžadovat předkládání finančních
prostředků na hraničních přechodech a od koho ne). Existují ale
též případy, kdy tyto rozdíly jsou založeny jen na předsudečném
vnímání úředníků a jsou ryzí diskriminací. Příkladem může být
řešení pobytových deliktů cizinců. Pobývá-li v ČR bez víza
Ukrajinec, bude mu uděleno správní vyhoštění a to většinou
nejvyšší možnou sazbou – 3 roky. Pobývá-li však prokazatelně
neoprávněně v ČR občan USA, bude tato situace řešena mnohem
mírněji. Takové jednání zřejmě většina úředníků považuje za zcela
správné (vždyť přece jedny státy jsou „problémové“ druhé nikoli),
ale toto je nutno odmítnout, neboť představa, že porušování
právních předpisů ze strany občana určitého státu je více nebo
méně nebezpečné než stejné jednání občana státu jiného, je typicky
diskriminační. Diskriminací rozhodně může být i neodůvodněné
nebo nepřiměřené rozlišování mezi cizinci dle zemí jejich původu.
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3. Moţnosti obrany před diskriminací
3.1. Úvod
Při setkání s diskriminací má oběť v zásadě tyto moţnosti, jak na diskriminaci reagovat a jak se jí bránit:
Smírné metody:
- mimosoudní vyjednávání
- mediace
stíţnosti kontrolním orgánům
medializace
soudní ochrana
Následující přehled shrnuje klady a zápory některých moţných přístupů v obraně proti diskriminaci.

Typy modelů řešení diskriminačních sporů
SOUKROMÉ FORMY ROZHODOVÁNÍ
VYJEDNÁVÁNÍ

MOCENSKÉ FORMY ROZHODOVÁNÍ
ARBITRÁŢ

MEDIACE

SOUDNÍ ŘÍZENÍ

ÚČAST

Dobrovolná

Dobrovolná

Možné obojí

Nedobrovolná

DOHODA

Její právní závaznost závisí
na přání zúčastněných stran

Její právní závaznost závisí
na přání zúčastněných stran

Většinou právně závazná

Rozhodnutí soudu je
závazné

PRŮBĚH

Privátní

Privátní

Obvykle privátní

Obvykle veřejný

TŘETÍ
STRANA

Není třetí strana

Mediátor vybrán stranami

Arbitr vybrán stranami

Soudce určen

PROCES

Míra formality záleží na
stranách

Míra formality záleží na
stranách a mediátorovi

Míra formality záleží spíše
na arbitrovi než na stranách

Vysoce formální

AGENDA

Nelimitovaná prezentace
stran

Prezentace limitována na
základě dohodnutých pravidel

Prezentace limitována na
základě dohodnutých
pravidel

Prezentace stran výrazně
limitována dle pravidel soudu

KONTROLA

Strany kontrolují průběh i
výslednou dohodu

Mediátor je zodpovědný za
proces, strany kontrolují
výslednou dohodu

Arbitr kontroluje průběh
procesu i konečný výsledek

Soudce kontroluje průběh
procesu i konečný výsledek

Proces vyjednávání se soustřeďuje na potřeby a zájmy sporných stran

Proces se soustřeďuje na rozhodnutí o zákonných právech a
povinnostech sporných stran

Typy modelů řešení diskriminačních sporů (detailní rozpis vlivu a výstupů všech aktérů jednotlivých modelů)

3.2. Smírné postupy řešení sporu
3.2.1. Úvod
Přestoţe existuje řada mechanismů, jakými je moţné se proti
diskriminaci bránit, mnoho postiţených se aţ příliš často přiklání
k přehlédnutí a ignorování diskriminačního jednání. Ve skrytu
duše si zanaříkat, postěţovat svému okolí na nevhodné chování
určité osoby a snaţit se na celou situaci co nejrychleji zapomenout,
patří bezesporu mezi moţné reakce na diskriminaci. Takovéto
jednání sice ušetří postiţeného přímé a mnohdy obávané
konfrontace s osobou, která jej diskriminovala, nicméně nezaručí
ani nápravu nepříznivé situace ani nezabrání případnému
opakování obdobného diskriminujícího chování v budoucnosti.
V této kapitole se autorka zaměří na smírné postupy řešení
diskriminačního sporu, kterými jsou mimosoudní vyjednávání a
mediace. Oproti soudnímu řízení tyto procesy umoţňují řešit

nejenom spor v soukromí, bez případné nechtěné publicity, ale
udrţet si také větší vliv na podobu výsledné dohody.
Nepřehlédnutelnou výhodou smírných procesů je výrazně niţší
pravděpodobnost trvalého narušení vztahu mezi spornými
stranami. Tento aspekt je významný především u sporů, kdy mezi
stranami existuje dlouhodobý vztah, jako je tomu například u kauz
z pracovního prostředí. Soudní projednávání mnohdy naruší
vzájemné vztahy natolik, ţe je velice obtíţné zachovat byť jen
vidinu případné budoucí spolupráce. Spor tak přináší dalekosáhlé
následky nejen pro přímé účastníky sporu, ale ohroţuje výkonnost
celého oddělení nebo firmy.
Při zvaţování účinného postupu, tedy zda-li spor řešit pomocí
smírných nebo kontrolních procesů, je vhodné vzít v úvahu
krátkodobé i dlouhodobé zájmy postiţeného. Jsou-li k dispozici
naprosto nezvratné důkazní materiály, mezi stranami není
vytvořen bliţší vztah nebo pravidelný kontakt, postiţený usiluje o
veřejné projednání svého případu a potrestání viníka, pak se
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pravděpodobně více neţ ke smírným procesům přikloní
k soudnímu řízení. Přesto je třeba uváţit, zda by k tomuto kroku
nemělo dojít aţ po selhání smírných metod. Obecně se od
soudního rozhodnutí očekává konečné řešení sporu a dobrání
zákonných práv a spravedlnosti. Bohuţel kaţdodenní praxe
ukazuje, ţe i přes vynesení rozsudku negativní dopad sporu
v mnoha případech trvá i nadále.
Posledním důleţitým aspektem, z něhoţ jasně vyplývá
výhodnost smírných metod, je délka a nejistota soudních řízení.
V českém soudnictví trvají i zcela rutinní a jasné kauzy (např.
zaplacení jasně prokazatelného dluhu) měsíce aţ léta,
komplikovanější a méně typické spory se řeší vţdy v horizontu let.
K soudnímu sporu by mělo dojít vţdy aţ tehdy, pokud se
ukáţe, ţe smírné řešení (vyjednávání nebo mediace) skutečně není
moţné.

3.2.2. Vyjednávání a mediace mezi soukromou a
veřejnou mocí
Vyjednávání i mediace jsou principiálně moţné i u sporů mezi
soukromou osobou a státním orgánem, neboť v mnoha případech
je zdrojem diskriminace (ať uţ opravdové nebo jen tvrzené)
chování dotyčného úředníka. O tomto chování je moţno mluvit,
případně se i dohadovat. Úřady nicméně mají obecně menší
manévrovací prostor při uzavírání případné dohody, např.
vedoucí cizinecké policie, i kdyby připustil, ţe jeho policisté
diskriminovali, se nemůţe zavázat, ţe oběti vyplatí určité
odškodné; toto zkrátka není vůbec v jeho pravomoci (navíc by
samozřejmě jednal jménem státu a takto by zavázal stát). Stejně
tak se úřad můţe jen obtíţně dohodnout s určitým stěţovatelem, ţe
do budoucna přijme speciálně vůči němu určitá opatření na
předcházení diskriminaci, protoţe úřad musí jednat se všemi
stejně.
U státních orgánů můţe vyjednávání a mediace slouţit
zejména k vyjasňování osobních a komunikačních problémů
mezi úředníkem a občanem.
Naproti tomu obce (zejména menší obce) a jiné samosprávné
jednotky jiţ mohou o svých eventuálních povinnostech
vyplývajících z diskriminace vyjednávat téměř standardním
způsobem.

Vyjednávání

Mediace

Maximální

3.2.3. Mimosoudní vyjednávání
Nejúčinnější obranou proti diskriminaci je upozornit na
nevhodné jednání přímo osobu, která se podle našeho mínění
diskriminace dopustila a ţádat o nápravu. Asertivní vyjednávání
přináší řadu výhod. Do sporu nevstupují další instituce a situaci tak
zbytečně nevyostřují. Přímá komunikace s druhou stranou
navíc umoţňuje otevření většího prostoru k nalezení řešení a
sjednání rychlé nápravy. Často samotné upozornění na nevhodné
chování můţe odkrýt nechtěné úmysly druhé strany. Ta si nemusí
být důsledků svého jednání ani vědoma.
Má-li být vyjednání účinné, je třeba se na něj připravit. Aţ
příliš mnoho případů se vyhrotí díky nedostatečné přípravě faktů
a vyjednávání pod vlivem emocí. Je vhodné situaci věcně popsat:
co se stalo, z jakého důvodu se postiţený domnívá, ţe se jedná o
diskriminaci, jaký dopad mělo diskriminační jednání na
postiţeného a jakou nápravu ţádá. Pokud moţno je třeba se
vyvarovat vyjednávání v rozrušení. S velkou pravděpodobností
nebude názor vnímán s takovou důsledností, jako by byl za
okolností, kdy argumenty jsou předneseny věcně s patřičnými
fakty.
Začít s druhou stranou vyjednávat vyţaduje ochotu k přímému
kontaktu. Pro některé postiţené je bezprostřední komunikace
s druhou stranou velmi obtíţná. Ať jiţ je tomu z obav před
nevhodnou reakcí druhé strany nebo z přemíry vlastních emocí.
Samotná přítomnost druhé strany můţe postiţené vyvést natolik
z rovnováhy, ţe nejsou schopni se dostatečně soustředit, natoţ
hledat řešení. Za těchto okolností je příhodné uvaţovat o
intervenci třetí strany. Pokud se tedy z jakéhokoliv důvodu
nemůţe postiţený obrátit přímo na osobu, která se diskriminace
dle jeho mínění dopustila, je vhodné kontaktovat přímého
nadřízeného nebo osobu, která má moţnost ovlivnit důsledky
diskriminačního jednání a vyjednávat s ní. V některých případech
to můţe být vedoucí oddělení, jindy, a to zejména ve větších
firmách, personální ředitel, podnikový právník nebo ombudsman.
Zásadním rozdílem mezi jednotlivými přístupy intervence třetí
strany je míra jejího zásahu do podoby výsledného řešení a
případné kontroly a dohledu nad dodrţením dohody či rozhodnutí.
Následující tabulka ukazuje míru kontroly stran nad procesem
vyjednávání a výsledkem řešení sporu v jednotlivých procesech.

Arbitráž

Soudní řízení
minimální

 Kontrola stran nad výsledkem sporu
 Prostor k vlastnímu vyjádření se k projednávaným otázkám
 Kontrola časových a finančních investic
 Neformálnost a flexibilita projednávání
 Vliv na přítomnost ve sporu nezúčastněných osob
 Příleţitost k uchování vztahu mezi stranami

Schéma modelů řešení diskriminačních sporů (stupnice min/max míry vlivu jednotlivých aktérů na urovnání/řešení sporu)
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Vzor – Oslovení protistrany s návrhem jednání
Skutkový stav:
Pan X a paní Nová pracovali u železničního přepravce v osobní přepravě na pozici průvodčích. Paní Nová k této
společnosti nastoupila v roce 2003, pan X v roce 2005, oba měli uzavřenou pracovní smlouvu na dobu neurčitou, přičemž
paní Y pobírala hrubou mzdu ve výši 15.000,- Kč měsíčně a pan X pobíral hrubou mzdu ve výši 18.000,- Kč měsíčně. Oba
konali stejnou práci. Paní Nová se dozvěděla o rozdílné výši pracovní odměny, byla přesvědčená, že se jedná o diskriminaci, a
proto se rozhodla kontaktovat zaměstnavatele, aby jí důvody rozdílného odměňování za stejnou práci vysvětlil.

Pokus o smír:
Přepravní a. s.
k rukám Ing. Mašinky – vedoucího personál. oddělení
K Vodojemu 4
150 00 Praha 5
V Praze dne 20.10.2006
Věc: Pokus o smír – rovné odměňování zaměstnanců za stejnou práci.
Váţený pane inţenýre,
obracím se na Vás, jakoţto zaměstnankyně společnosti Přepravní a.s., s ţádostí o osobní setkání. Předmětem
navrhované schůzky bych ráda učinila mzdovou politiku firmy Přepravní a.s., zejména rozdíly v odměňování muţů a ţen za
stejnou práci, neboť se domnívám, ţe dosud uplatňovanou mzdovou politiku lze hodnotit jako diskriminační. Tento svůj závěr
dovozuji ze srovnání mzdy mé se mzdou pana X., který pobírá hrubou mzdu o 3 000 Kč vyšší neţ já, ačkoli dělá stejnou práci
a ačkoli je ve Vaší firmě kratší dobu. Chtěla bych současně zdůraznit, ţe pokud jsem se stala obětí diskriminace, vznikají mi
toho i právní nároky.
Schůzku navrhuji v jednom z těchto termínů – 25.10.2006 v 10.00 hod., 27.10.2006 v 15.00 hod, 31.10.2006
v 12.00hod., popřípadě bych se pokusila vyhovět termínu Vámi udanému.
Děkuji za brzké potvrzení termínu schůzky na tel. 600123456, čímţ si vzájemně ušetříme čas i finanční náklady
investované do řešení této situace soudní cestou.
S úctou
...................
Yveta Nová
Tusarova 1000
170 00 Praha 7 – Holešovice
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Vzor – dohoda o mimosoudním narovnání
Skutkový stav:
Ing. Mašinka paní Novou kontaktoval, domluvili se na termínu schůzky. Během schůzky Ing. Mašinka uznal, že mzdová
politika firmy s ohledem na aspekty rovného odměňování mužů a žen za stejnou práci není zcela transparentní a uvědomil si
možná rizika plynoucí pro firmu z případného soudního sporu, včetně možné medializace případu a souhlasil s písemnou
dohodou, jejímž předmětem bude smírné urovnání celého případu.

Dohoda o narovnání:
Níţe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Přepravní a.s., se sídlem Praha 5, K Vodojemu 4, IČ: 123456789, zastoupena Ing. Karlem Mašinkou – jakoţto zaměstnavatel,
a
Yveta Nová, bytem Praha 7, Tusarova 1000 – jakoţto zaměstnankyně,
tuto
dohodu o narovnání
1) Zaměstnankyně pracuje u zaměstnavatele od dubna 2003 na pozici průvodčí. Za tuto práci jí byla vyplácena
měsíční odměna ve výši 15.000,- Kč měsíčně.
2) Zaměstnavatel uznává, ţe mzdové podmínky zaměstnankyně byly rozdílné v porovnání se zaměstnanci opačného
pohlaví, kteří na téţe pozici vykonávají tutéţ práci od dubna 2005.
3) Vzhledem ke skutečnosti, ţe zaměstnankyni jednáním popsaným v bodě 2. této dohody vznikla újma, zavazuje se
zaměstnavatel tuto újmu zaměstnankyni nahradit ve výši uvedené v bodě 5. dohody.
4) Zaměstnavatel se dále zavazuje počínaje měsícem listopad 2006 zaměstnankyni navýšit odměnu poskytovanou za
vykonanou práci na úroveň uvedenou v bodě 6. dohody.
5) Obě strany souhlasně vyčíslily výši újmy uvedené v bodě 3. dohody na 54.000,- Kč. Tato částka bude převedena
na účet zaměstnankyně do 10 dnů od podpisu dohody.
6) Současná výše zaměstnavatelem poskytované odměny za vykonanou práci u zaměstnanců (muţů) zaměstnaných
na téţe pozici a vykonávajících tutéţ práci jako zaměstnankyně činí 18.000,- Kč měsíčně. Na tuto úroveň bude dorovnána i
odměna zaměstnankyně.
7) Obě smluvní strany dohody svými podpisy stvrzují, ţe došlo k vyrovnání veškerých vzájemně sporných nároků a
ţe s tímto vyrovnáním souhlasí.
8) Obě smluvní strany prohlašují, ţe uzavřená dohoda odpovídá jejich váţné a svobodně projevené vůli, coţ stvrzují
svými podpisy.
9) Tato dohoda je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichţ kaţdá ze smluvních stran obdrţí po jednom. Změny
dohody jsou moţné pouze písemnými dodatky po předchozím projednání oběma smluvními stranami.

V Praze dne 31.10.2006
……………………………….....……………...
Ing. Karel Mašinka
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3.2.4. Mediace
Mediace patří mezi mimosoudní procesy řešení sporu, jejíţ
podstata spočívá v intervenci třetí neutrální strany, tzv.
mediátora. Mediátor, na rozdíl od arbitra nebo soudce, spor
nerozhoduje, nedává za pravdu té či oné straně, ani nevynáší
doporučení, co by se mělo či nemělo učinit. Jeho rolí je
podporovat strany v otevřené komunikaci a hledání takového
řešení, které by vedlo k vzájemně akceptovatelné dohodě. Tedy k
výsledku, na němţ se všichni přítomní společně dohodli a mohou
jej dobrovolně přijmout. Účastníci mediace, podobně jako u
přímého vyjednávání, mají plnou kontrolu nad podobou
konečného výsledku.
V situaci, kdy sporné strany nejsou ochotny nebo schopny jiţ
spolu vyjednávat, ať jiţ z důvodu značné emoční zangaţovanosti
nebo nemoţnosti nalézt akceptovatelné řešení, můţe mediační
proces přinést výraznou změnu dynamiky celého sporu. Uţ
samotná přítomnost třetí strany, která není do sporu mocensky
nebo citově zainteresována a nehájí tak zájmy nikoho
z přítomných, napomáhá k odosobnění průběhu sporu a
soustředění se na podstatu řešení.
Vlastní proces mediace je dobrovolný, tzn. není v silách
mediátora nebo jiné instituce přinutit jednu nebo druhou stranu
k aktivní účasti v mediačním procesu či dohodě. Strany mají právo
kdykoliv mediaci přerušit a stejně tak do ní mohou opětovně po
vzájemné dohodě vstoupit.41
Diskuse v průběhu mediačního procesu jsou důvěrné.
Mediátor nesmí sdílené informace pouţít mimo rámec sezení,
s výjimkou případů, kdy strany s jejich zveřejněním výslovně
souhlasí nebo kdy to vyţaduje vnitrostátní právní úprava. Ačkoli
mediátor nemůţe ručit za to, ţe důvěrnost procesu zachovají i obě
strany mediačního sezení, účastníci sporu většinou respektují
soukromý průběh mediace a uchovávají informace pouze mezi
sebou, tedy mezi přímými účastníky sporu.
Mediace neprobíhá zdaleka tak formálně, jak je tomu u
soudního nebo arbitráţního řízení. Strany si mohou svého
mediátora po vzájemné dohodě společně zvolit, případně můţe
mediátora kontaktovat pouze jedna ze stran a poţádat o přizvání
strany druhé. Záleţí také na domluvě stran, zda budou mediačnímu
sezení přítomni jejich právníci.
Při společném setkání jsou strany nejprve vyzvány k popisu
sporné situace a následně prostřednictvím rozsáhlého systému
intervenčních technik vedeny k nalezení vlastního řešení a
formulaci dohody. Mediátor usnadňuje vyjednávání, pomáhá
překonat „krizové“ momenty a dbá na to, aby všichni zúčastnění
měli stejnou šanci se vyjádřit, jak k podstatě sporu, tak
k navrhovaným řešením.

smlouvu, o níţ hovoří § 51 občanského zákoníku. V obou
případech musí být mediační dohoda určitá, coţ ovšem nemusí
nutně znamenat pouţívání striktně „právnického“ jazyka: i většinu
právních povinností lze vyjádřit běţným jazykem stran.
Výzkumy uskutečněné v mediačních centrech ukázaly, ţe
přibliţně 75% mediovaných případů skončí vzájemnou
mimosoudní dohodou. Klienti překvapivě vnímali mediační
proces jako přínosný a to i tehdy, kdy řešení nebylo dosaţeno.
Nejvíce bylo ceněno jiţ zmíněné soukromí při řešení sloţité
situace, moţnost mít spor ve „vlastních rukách“, viditelné
sníţení stávajícího napětí a příleţitost se blíţeji seznámit s pozicí a
zájmy druhé strany.
Mediace bývá vhodná zejména tehdy, vyskytl-li se spor
v rámci dlouhodobých pracovních nebo jiných vztahů, ale také
v situaci, kdy rozhodnutí autority nemusí přinést očekávaný
výsledek. Postiţení mohou čelit nejednoznačnému výkladu práva
nebo nedostatku přímých důkazů.

3.2.4.1. Právní rámec mediace v ČR
Oproti jiným zemím jako je Maďarsko nebo Slovensko, kde je
jiţ několik let v platnosti mediační zákon upravující vyuţití
mediace v občansko právních sporech, v České republice doposud
chybí řádná právní úprava. Je vysoce pravděpodobné, ţe díky
intervencím Evropské unie bude obdobný zákon v brzké době
přijat i u nás. Do té doby je mediace činností právem neupravenou,
ovšem také nijak zakázanou. Poskytovat ji mohou – za úplatu nebo
zdarma – fyzické osoby – nepodnikatelé, fyzické osoby –
podnikatelé v oblasti poradenství, advokáti, psychologové, ale i
nevládní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních sluţeb,
státní zaměstnanci aj. Pokud je mediační dohoda uzavřena, je
v zásadě vţdy právně závazná a vymahatelná. Mediace tedy můţe
jiţ za současného stavu být alternativou často nefunkčního
soudního řízení.

3.2.4.2. Mediátoři v ČR
V českém prostředí nabízí mediátorskou sluţbu několik
organizací, které disponují seznamem certifikovaných
mediátorů. Zde si strany mohou vybrat vhodného mediátora pro
svou kauzu, dozvědět se více podrobností o průběhu mediačního
řízení a seznámit se také s nabídkou vzdělávacích kurzů pro
případné zájemce o mediaci.
V diskriminačních věcech poskytuje mediaci zdarma téţ Poradna
pro občanství. Ohledně dalších organizací nabízejících mediační
sluţby viz příloha na konci publikace.

U mediačního procesu důkazní řízení hraje velmi okrajovou
roli. Účelem není „odsoudit“ viníka, ale nalézt takové řešení, které
bude všem zúčastněným vyhovovat. Kaţdá ze stran můţe
v kterémkoli okamţiku mediaci ukončit; bez jejího souhlasu
pochopitelně nelze k mediační dohodě dospět.
Výsledná mediační dohoda můţe, ale nemusí nabývat právně
vymahatelnou podobu. Někdy se strany spokojí s „vyříkáním si“
věci, jindy s osobní nebo veřejnou omluvou. Někdy ale můţe dojít
k mimosoudnímu finančnímu vyrovnání či jiné formě dohody,
která získá písemnou formu. Tato mediační dohoda je pak právně
vymahatelná. V závislosti na tom, o jakou věc se jedná a co si
strany mezi sebou dohodly, můţe jít buď o dohodu o narovnání dle
§ 585 občanského zákoníku anebo o tzv. jinou nepojmenovanou
41 U některých zejména zahraničních firem je možné se setkat s tzv. mediační doložkou,
která je začleněna do pracovních smluv. Doložka obsahuje povinnost všech
zaměstnanců řešit své pracovní spory nejprve prostřednictvím mediátora a teprve v
případě neúspěchu se obrátit následně k soudu. Prvotní mediační sezení tedy nemusí
mít vždy vyloženě dobrovolný charakter, nicméně pokračování v mediaci a rozhodnutí
se k dohodě zůstává na jednotlivých sporných stranách. Mediační doložka chrání
zaměstnance a firmy proti unáhlenému rozhodnutí projednávat své spory soudně a
hluboce narušit vzájemné pracovní vztahy.
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Vzor – výzva k mediaci
Skutkový stav:
Stejný jako v předchozích kapitolách s tím rozdílem, že Ing. Mašinka na výzvu paní Nové (pokus o smír) žádným způsobem
nereagoval. Paní Nová si uvědomila přednosti mimosoudního řešení, a proto se rozhodla oslovit Ing. Mašinku
prostřednictvím mediátorské organizace AZ-Dohoda, tentokrát s výzvou mediaci.

Návrh na řešení společných těţkostí formou mediace:
Přepravní a. s.
k rukám Ing. Mašinky – vedoucího personál. Oddělení
K Vodojemu 4
150 00 Praha 5
V Praze dne 20.11.2006
Věc: Návrh na řešení společných těţkostí formou mediace.
Váţený pane inţenýre,
dne 20.11. letošního roku se na naši organizaci obrátila paní Yveta Nová se ţádostí o osobní schůzku, jejímţ předmětem
byl spor s firmou Přepravní a.s. ohledně politiky rozdílného odměňování muţů a ţen za stejnou práci ve firmě Přepravní a.s.
Konkrétně se jedná o to, ţe paní Nová nastoupila do firmy Přepravní a.s. v roce 2003 na pozici průvodčí a v pracovní smlouvě
byla sjednána odměna za vykonanou práci ve výši 15.000,- Kč, kolega, který na tutéţ pozici u firmy Přepravní a.s. nastoupil
v roce 2005 a který vykonává práci naprosto totoţnou, však pobírá mzdu ve výši 18.000,- Kč.
S ohledem na výše uvedené se paní Nová domnívá, ţe firma Přepravní a.s. porušuje právní předpisy týkající se rovného
odměňování muţů a ţen za stejnou práci.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe jste na její dopis ţádným způsobem nereagoval, obrátila se paní Nová na naši firmu AZDohoda, která se zabývá řešením sporů metodou mediace.
Mediace je metodou mimosoudního řešení vzájemných nesrovnalostí ve všech moţných oblastech, její výhodou je
rychlost, efektivita, nízká finanční náročnost a stabilita dosaţených řešení.
Navrhujeme Vám tři konkrétní termíny, ve kterých by mohla mediace proběhnout, a to 25.11.2006 v 10.00 hod.,
27.11.2006 v 15.00 hod, 31.11.2006 v 12.00hod. Kontaktujte nás, prosíme, co nejdříve, v případě ţe se tak nestane, budeme
nuceni doporučit paní Nové domáhat se jejích práv soudní cestou, coţ povede ke zvýšeným nákladům pro firmu Přepravní a.s.
S úctou
……………….
Josef Rozumný
Mediátor
AZ-Dohoda
Slavníkova 8
150 00 Praha 5 – Smíchov
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Vzor – mediační dohoda
Skutkový stav:
Ing. Mašinka se panu Rozumnému ozval s tím, že souhlasí s účastí na mediačním sezení v termínu 31.11.2006. V tomto
termínu se s paní Novou oba dostavili do kanceláře firmy AZ-Dohoda, kde mediační sezení proběhlo. Mediátoři firmy AZDohoda je podrobně seznámili s celým procesem, došlo ke stanovení pravidel jednání a zahájení samotné mediace. V průběhu
procesu došlo během třech sezení k vyřešení sporných bodů a sepsání mediační dohody. Pravidlem této dohody je její
vyváženost, reálnost, konkrétnost a měřitelnost, je psána jazykem stran, právní terminologie se používá pouze zřídka.

Mediační dohoda
Dnešního dne se během mediačního sezení dohodli Ing. Mašinka, zastupující firmu Přepravní a.s., se sídlem K Vodojemu
4, 150 00 Praha 5, a paní Yveta Nová, bytem Tusarova 1000, 170 000 Praha 7 – Holešovice, na níţe uvedeném způsobu řešení
vzájemných těţkostí:
Pan Mašinka paní Nové přislíbil doplacení odměny za vykonanou práci pro firmu Přepravní a.s. od měsíce dubna 2005 do
měsíce října 2006. Výše odměny, která bude paní Nové doplacena, činí rozdíl mezi odměnou vyplácenou za výše uvedené
období jí a za stejné období panu X, který vykonává ve firmě Přepravní a.s. stejnou práci, tedy částku 3.000,- Kč x 18 měsíců
= 54.000,- Kč. Odměna za vykonanou práci bude paní Nové doplacena převodem na její účet číslo 123456789 vedený u
Přepravní záloţny do 15.12.2006.
Paní Nová přislíbila upuštění od podání soudní ţaloby na firmu Přepravní a.s. z důvodu rozdílu v odměňování muţů a ţen
za stejnou práci a upuštění od zveřejnění informací o tomto jednání ve firmě Přepravní a.s. v denním tisku.
Pan Mašinka přislíbil od listopadu 2006 navýšit paní Nové poskytovanou odměnu za vykonanou práci na částku 18.000,Kč. Od výplatního termínu za měsíc listopad bude tedy paní Nová pobírat mzdu ve výši 18.000,- Kč.
Paní Nová přislíbila upuštění od podání soudní ţaloby na Přepravní a.s. na dorovnání odměny za vykonanou práci a
upuštění od zveřejnění informací o tomto jednání ve firmě Přepravní a.s. v denním tisku.
V případě, ţe pan Mašinka příslib uvedený v bodech 1. a 3. nesplní v uvedených termínech, souhlasí s tím, ţe paní Nová
uveřejní informace týkající se nerovného odměňování muţů a ţen za stejnou práci ve firmě Přepravní a.s. v denním tisku.
V případě, ţe paní Nová neupustí od podání ţalob a zveřejnění informace týkající se nerovného odměňování muţů a ţen
za stejnou práci ve firmě Přepravní a.s. v denním tisku, přestoţe pan Mašinka splnil vše, k čemu se zavázal v bodech 1. a 3., je
povinna vrátit částku 54.000,- Kč do třech dnů od výzvy učiněné panem Mašinkou.
Pan Mašinka i paní Nová svým podpisem stvrzují, ţe s touto dohodou souhlasí, je jim srozumitelná a odpovídá jimi
projevené vůli.
Dohoda je vypracována ve dvou kopiích, pan Mašinka i paní Nová obdrţí kaţdý po jedné.
Pan Mašinka i paní Nová se zavazují, ţe v případě vzniku jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se uzavřené dohody budou
přednostně kontaktovat firmu AZ-Dohoda a volit odstranění těchto nesrovnalostí formou mediace.
Pan Mašinka se závěrem zavazuje, ţe uhradí firmě AZ-Dohoda odměnu za poskytnutí mediačních sluţeb ve výši 300 Kč
za kaţdou hodinu práce kaţdého obou mediátorů firmy AZ-Dohoda, tedy celkem částku 3.600 Kč.
V Praze dne 8.12.2006
………………………………. …………………………….......…
Karel Mašinka za firmu Přepravní a.s.

Yveta Nová

……………………………… ………………………….....................................
Josef Rozumný za firmu AZ-Dohoda a Marcela Výborná za firmu AZ-Dohoda
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3.3. Stíţnosti a podněty kontrolním a
dalším orgánům
3.3.1. Veřejnoprávní prostředky ochrany před
diskriminací obecně
3.3.1.1.
Řada kontrolních a jiných obdobných orgánů je zákonem
pověřena tím, aby bojovala proti diskriminaci ve společnosti, a k
tomuto účelu disponuje určitými veřejnoprávními mechanismy.
Nejvýznamnějším veřejnoprávním prostředkem boje proti
diskriminaci je pokuta, některé orgány mohou rovněţ zrušit
diskriminační akt anebo dokonce zakázat činnost osobě, která
diskriminovala.

3.3.1.2. Postup z úřední povinnosti
Veřejnoprávní prostředky se liší od soukromoprávních metod
(viz 3.5.) v několika důleţitých aspektech. Kontrolní orgán má
konat z úřední povinnosti, tedy z důvodu veřejného zájmu.
Jakmile se dozví o jednání, které zakládá podezření na
diskriminaci (např. z televize), má začít věc prošetřovat, i kdyţ si
nikdo nestěţoval. Stíţnost je tedy jenom podnětem, informací pro
orgán, aby se věcí začal zabývat. Kontrolní orgán by se měl
zabývat kaţdou podezřelou věcí, i kdyţ nikdo stíţnost nepodal, ba
dokonce i proti vůli oběti diskriminace. Proto také není právně
moţné (aţ na výjimky), aby podaná stíţnost, oznámení nebo
podnět byly vzaty zpět.

3.3.1.3. Nebezpečí vyhrocení sporu
Před podáním stíţnosti si musí stěţovatel uvědomit, ţe
podáním stíţnosti vstoupí do sporu třetí nezávislý subjekt. Věc se
tedy můţe podáním stíţnosti vyhrotit a smír obou sporných stran
bude kaţdopádně obtíţnější. Před podáním stíţnosti by se tedy
měly vyzkoušet smírné metody řešení konfliktů.

3.3.1.4. Stíţnost nic nestojí
Podání stíţnosti má pro stěţovatele mj. tu výhodu, ţe kontrolní
orgán si bude muset v rámci prošetřování věci – na vlastní náklady
– opatřit důkazy, a tak si zjistí fakta, která by se samotnému
stěţovateli třeba zjistit nepodařilo. Kontrolní orgány tak často
mohou v rámci výkonu svých kontrolních pravomocí a povinností
pomoci oběti diskriminace opatřit si důkazy pro případný
budoucí spor.
Na druhou stranu, oběť diskriminace často není účastníkem
řízení, v němţ se diskriminace vyšetřuje a trestá, a ne vţdy má
tedy právo nahlíţet do spisu a tím i přístup k výsledkům
vyšetřování (pouze v trestním řízení má poškozený plné právo
nahlíţet do spisu, v přestupkovém řízení je toto v kompetenci
dotyčného úředníka).

3.3.1.5. Pravdivá stíţnost je beztrestná
Lidé mají často strach podávat stíţnosti z obavy před tím, ţe
své tvrzení nebudou moci prokázat a ţe pak budou ještě obviněni
těmi, proti nimţ si stěţovali. K tomuto je třeba poznamenat
následující:
Teoreticky můţe být stěţovatel obviněn buď
a) z trestného činu nebo z přestupku anebo
b) ze způsobení škody, popř. ze zásahu do osobnostních práv
druhého (občanskoprávní odpovědnost).
Ad a) Trestným činem křivého obvinění se proviní ten, „kdo
jiného lživě obviní z trestného činu v úmyslu přivodit jeho trestní
stíhání“ (§ 174 trestního zákona). Trestný čin pomluvy je
popsán: „kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý
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značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména
poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo
způsobit mu jinou vážnou újmu“ (§ 206 trestního zákona). Šíření
poplašné zprávy (§ 199 trestního zákona) je jednáním toho, kdo
„úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části
obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu,
která je nepravdivá,“ anebo kdo takovou zprávu, „ač ví, že je
nepravdivá a může vyvolat opatření vedoucí k nebezpečí vážného
znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa, sdělí
podniku nebo organizaci nebo policejnímu nebo jinému státnímu
orgánu anebo hromadnému informačnímu prostředku“.
Přestupkem je pak úmyslné narušení občanského souţití
„nepravdivým obviněním z přestupku“(§ 49 zákona o přestupcích).
U všech těchto činů je podmínkou jejich spáchání nepravdivost
tvrzení (objektivní nepravdivost tvrzení) a úmysl ohrozit nebo
porušit zákonem chráněný zájem. Ke spáchání se tedy vyţaduje,
aby pachatel věděl, ţe sdělovaná informace je nepravdivá
anebo alespoň ţe můţe být nepravdivá; u soudu by tedy bylo nutno
prokázat, ţe pachatel toto věděl. Něčím zcela jiným je tedy situace,
kdy stěţovatel ví, ţe jeho tvrzení jsou pravdivá, ovšem nemůţe je
prokázat.
Ad b) Pokud jde o občanskoprávní odpovědnost stěţovatele
za způsobení škody, popř. za zásah do osobnostních práv toho, na
nějţ si stěţoval, je podmínkou vzniku takové odpovědnosti
skutečnost, ţe vznikla škoda. Škoda ovšem nevznikne tím, ţe je
provedena kontrola; kontrolní orgány mají právo kontrolovat i bez
důvodu (např. jen preventivně) a kontrolovaný má povinnost
kontrolu snášet a nést její náklady – tyto náklady nemůţe účtovat
tomu, kdo dal ke kontrole podnět. Škoda by tedy mohla vzniknout
jen tak, ţe např. dobré jméno fyzické osoby nebo firmy by bylo
poškozeno obviněním z diskriminace. Ovšem to by se nejprve
musely tyto informace dostat na veřejnost. Kontrolní orgány mají
vţdy povinnost mlčenlivosti; pokud z úřadu informace uniknou na
veřejnost, není to jiţ vinou stěţovatele.
Určité stíţnosti směřují ne k úřadům, nýbrţ k nadřízeným té
osoby, proti jejímuţ jednání stíţnost jde. Tito nadřízení nejsou
vázáni povinností mlčenlivosti. Přesto se lze domnívat, ţe i
v těchto případech převaţuje zájem na rovném zacházení a zájem
na kontrolovatelnosti jednání podřízených nad rizikem, ţe
nadřízený posoudí věc špatně a neoprávněně svého podřízeného
potrestá.
Je samozřejmě jasné, ţe stíţnost můţe tomu, proti němuţ je
vedena, uškodit. Na druhou stranu by ale bylo proti smyslu
stíţnostních mechanismů, pokud by platilo, ţe si smím stěţovat jen
tehdy, pokud mám pro svá tvrzení nevyvratitelné důkazy. Stíţnost
je jen podnětem pro kontrolní orgán, který je určen k tomu, aby
určitou věc prošetřil a aby důkazy shromáţdil sám (v rámci
takového šetření potom bude orgán i posuzovat důvěryhodnost
stěţovatele). Pokud by tento příslušný orgán rozhodl špatně a bez
důkazů někoho sankcionoval, je nutno se bránit proti tomuto
orgánu a ne proti tomu, kdo k celé věci dal prvotní podnět.
Stíţnost totiţ není usvědčující materiál, nýbrţ jen podnět pro
sebrání takového materiálu, popř. jeden z pokladů do tohoto
materiálu. Řada protiprávních jednání, např. úplatkářství, se totiţ
páchá jen ústně, a jedinými důkazy jsou tak svědecké výpovědi.
Většinou pak proti sobě stojí tvrzení stěţovatele proti tvrzení
osoby, na níţ si stěţuje, coţ by měla být nedostatečná důkazní
situace. Pokud ovšem kontrolní orgán získá takto více podnětů,
které jsou na sobě nezávislé, bude to pro něj znamení, ţe na oněch
stíţnostech – byť individuálně nedokázaných – něco můţe být.
Jiná situace by samozřejmě byla, pokud ten, proti němuţ je
stíţnost vedena, by prokázal, ţe tvrzení stěţovatele je
nepravdivé – pak by byl stěţovatel odpovědný za své protiprávní
jednání.
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Lze tedy uzavřít, ţe stěţovatel by neměl být právně nijak
postiţen za to, ţe podal stíţnost, i kdyţ skutečnosti ve stíţnosti
tvrzené nedokázal, pokud

smírně bez zásahu státu, coţ je vţdy výhodnější pro obě strany.
Proti takovému postupu nelze nic namítat.

podá stíţnost příslušnému orgánu nebo nadřízenému
toho, na nějţ si stěţuje,
věc nezveřejní ani nesděluje lidem, kteří jsou důleţití pro
toho, proti němuţ stíţnost směřuje, a kteří by tedy této
osobě mohli způsobit škodu a
ve stíţnosti uvede jen pravdivé údaje.

Nefunkčnost kontrolních mechanismů vede k tomu, ţe většina
lidí má špatné zkušenosti s vyřizováním jejich stíţností a podnětů;
kompetentní orgány se jim totiţ nevěnovaly. Je pak pochopitelné,
ţe mnoho lidí proto podává tu samou stíţnost celé řadě orgánů a
institucí a doufají, ţe alespoň někde se jí budou opravdu zabývat.
Je zajisté problémem, ţe více orgánů se pak musí zabývat toutéţ
věcí, čímţ dochází k jejich zahlcení. To ovšem není primárně
vinou stěţovatelů, nýbrţ vinou nedostatečné komunikace mezi
jednotlivými úřady.

3.3.1.6. Vyhroţování podáním stíţnosti

3.3.1.7. Stíţnost vícero orgánům

Lze doporučit, aby ten, kdo hodlá podat stíţnost, jejím
podáním druhé straně nevyhroţoval. Podle určitých názorů by totiţ
mohlo jít o trestný čin vydírání (jeden judikát se týkal
vyhroţování druhému, ţe na něj bude podáno trestní oznámení,
přičemţ není podstatné, zda-li by toto trestní oznámení bylo
oprávněné či ne). Právě proto, ţe stíţnost je jen informací či
pomocí státnímu orgánu a ne právem, se kterým můţe dotyčný
disponovat ve smyslu soukromoprávním, by její podání nemělo
být podmiňováno určitým jednáním toho, na něhoţ si chci stěţovat
(kdyţ mi nezaplatíš, budu si stěţovat). Pokud tedy oběť
diskriminace vyjednává s tím, kdo ji diskriminoval, o urovnání
věci, neměla by mu zcela jasně vyhroţovat podáním trestního
oznámení či jiné stíţnosti.42

3.3.1.8. Praktické rady

Při jednání stačí dát protistraně najevo, ţe o moţnosti podat
stíţnost postiţený ví, ale ţe by upřednostnil urovnání sporné věci

Stíţnost je dobré, tak jako veškerou jinou korespondenci s
úřady, posílat doporučeně poštou. Stíţnosti stačí posílat v jednom
vyhotovení. Pokud má účastník zástupce, měla by být připojena i
plná moc zástupce.

42

U stíţností není zapotřebí jednání, proti kterému stíţnost
míří, právně kvalifikovat. Právní kvalifikace je věcí kontrolního
orgánu. Právní kvalifikace navrţená stěţovatelem a odkazy na
paragrafy mají v praxi jen ten význam, ţe dotyčný orgán bude mít
vůči stěţovateli větší respekt a bude se stíţností zabývat
podrobněji neţ v případě stěţovatelů, kteří s právem obeznámeni
nejsou. Dále můţe být dotyčný orgán upozorněn přesnou právní
kvalifikací na to, ţe určité jednání je moţno kvalifikovat i jinak,
neţ se to obvykle děje. Pokud tedy stěţovatel zná přesné znění
příslušných právních předpisů, můţe na ně ve své stíţnosti
odkázat.

U žalob občanskoprávních je naopak zcela v pořádku, pokud je protistraně pohrozeno,
že nesplní-li svou povinnost dobrovolně, bude se tato povinnost vymáhat žalobou.
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Úřadům je dobré posílat pouze kopie dokladů, originály lze
na vyţádání předloţit při jednání. I na úřadech se totiţ mohou
dokumenty ztratit.
V kaţdé stíţnosti je dobré poţádat o to, aby účastník byl
vyrozuměn o vyřízení věci.

3.3.2. Trestní oznámení a oznámení o přestupku
Pokud byla diskriminačním jednáním naplněna skutková
podstata trestného činu nebo přestupku, je vţdy moţno podat
trestní oznámení nebo oznámení o přestupku.
Trestného činu nebo přestupku se můţe dopustit jen fyzická
osoba. Právnické osoby se naopak mohou dopustit jen tzv.
správních deliktů. Pokud by tedy např. právnická osoba někoho
diskriminovala, tak tato právnická osoba by byla odpovědna jen za
správní delikt (viz např. 3.3.3.), zatímco pracovník této právnické
osoby, který jejím jménem jednal, by mohl být současně
odpovědný za přestupek či dokonce za trestný čin.

3.3.2.1. Diskriminace jako trestný čin
Diskriminace sama o sobě trestným činem není. Dokonce
by šlo naopak říci, ţe pokud je jednání tak závaţné, ţe se jedná o
trestný čin, tak uţ je většinou téměř bez významu, ţe toto jednání
mělo ještě navíc diskriminační povahu. Některé trestné činy ovšem
s diskriminací mohou úţeji souviset.
Jedná se zejména o tyto trestné činy uvedené v trestním
zákoně:
§ 196 odst. 2 a 3 - Násilí proti skupině obyvatel a proti
jednotlivci
(2) Kdo užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci
nebo jim vyhrožuje usmrcením, ublížením na zdraví nebo
způsobením škody velkého rozsahu pro jejich politické
přesvědčení, národnost, příslušnost k etnické skupině, rasu,
vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až tři léta.
(3) Stejně jako v odstavci 2 bude potrestán, kdo se spolčí nebo
srotí k spáchání takového činu.
§ 198 - Hanobení národa, etnické skupiny, rasy a přesvědčení
(1) Kdo veřejně hanobí
a) některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu
nebo rasu, nebo
b) skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické
přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.
§ 198a - Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k
omezování jejich práv a svobod
(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu,
etnické skupině, rase, 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.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným
obdobně účinným způsobem, nebo
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b) účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo
sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou
nebo náboženskou nenávist.
§ 259 - Genocidium
(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní,
etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu
a) uvede příslušníky takové skupiny do takových
životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné
fyzické zničení,
b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové
skupině bránilo rození dětí,
c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé,
nebo
d) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na
zdraví nebo smrt,
bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let
nebo výjimečným trestem.
(2) Stejně bude potrestán, kdo se na činu uvedeném v odstavci
1 účastní.
§ 260 - Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení
práv a svobod člověka
(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně
směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá
národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči
jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
pět let.
(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel
potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem,
rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,
nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu.
§ 261
Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 260,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
§ 261a
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží
ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné
zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti, bude potrestán
odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.
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Vzor – trestní oznámení na vedoucího pracovníka při obtěţování na pracovišti a diskriminaci při
neplatném rozvazování pracovního poměru z důvodu rasy či etnického původu, příp. domnělého
náboţenského vyznání
Trestní oznámení (pro podezření ze spáchání trestných činů dle §§ 198, 198a a 261 trestního
zákona.):
Okresnímu státnímu zastupitelství v Jablonci n/N
Liberecká 8
466 58 Jablonec nad Nisou
V Lázních Pasekách, dne 18.III.2007
V ě c: trestní oznámení (pro podezření ze spáchání trestných činů dle §§ 198, 198a a 261 trestního zákona.)
Jiţ 5 let pracuji u zaměstnavatele, Skleněné knoflíky Šumburk, a.s., Zásadská 28, spolu se svým bratrem Josefem
Assadem, kde jsme byli mnohokráte hodnoceni jako vzorní pracovníci, problémy na pracovišti jsme nikdy neměli, s většinou
kolegů se jako místní rodáci také dobře známe. Po teroristických útocích v cizině se dostavil dne 5.II.2007 kol. 11. hod. dopol.
na pracoviště provozní ředitel našeho úseku, ing. Jaroslav Kopýtko, a před celým kolektivem (32 osob) začal provolávat, ţe
by bylo zapotřebí cit.: „všechny arabáky postřílet“, ţe jsou to „krveţíznivé stvůry“ a dále pokračoval, ţe „sice není ţádný
fašista, ale Hitler by to s těmi černými hubami hned pěkně vyřídil“. Dále ještě řval, ţe šlo o útok na celou západní kulturu a
její národy, tedy i na jeho osobu, načeţ dodal „počkej, a s tebou si to taky vyřídíme“.
Výstup, který se bez jakékoli konkrétní příčiny odehrál, se mne pochopitelně dotkl, neboť můj před 5 lety zesnulý
otec pocházel ze Sýrie (má matka je však Češka) a domnívám se, ţe uvedené jednání bylo zaměřeno proti osobě mé a mého
bratra. Situace byla obzvláště poniţující, kdyţ se odehrála před kolegy z provozu, kdy navíc jsou známy mé demokratické
názory. Podobně byl z výstupu pobouřen i můj bratr.
Vzhledem k tomu, ţe podobné výstupy následovaly (např. i v kantýně), poslali jsme proto dne 13.II.2007 stíţnost na
Oblastní inspektorát práce, ta však do dnešního dne nebyla vyřízena ani jsme nebyli informováni o tom, jak řízení pokračuje.
Zato si mne a mého bratra týden po odeslání uvedené stíţnosti, v úterý 20.II.2007, pozval ing. Kopýtko do kanceláře, kde nám
předloţil k podpisu dohodu o ukončení pracovního poměru a v rozrušení hovořil o tom, ţe „mohamedánské zločince zde
nepotřebujeme, ruší nám tu klid na práci“, s tím, ţe kdyţ dohodu nepodepíšeme, „budeme toho trpce litovat“. Dohodu jsme
oba podepsat odmítli. Celý výstup slyšeli z chodby, neboť dveře do kanceláře zůstaly pootevřeny, paní Jiřina Kittnerová,
bytem Radniční 1, Liberec, a pan Svatopluk Paukert, bytem Rýnovická 4, Jablonec n. N.
Druhý den, ve středu 21.II.2007, při příchodu na ranní směnu nás ve vrátnici očekával p. Kopýtko spolu se dvěma
pracovníky ochranky a s igelitovými taškami, jejichţ obsahem byly věci z našich pracovních skříněk. Kdyţ jsem se ohradil
proti vniknutí do skříňky, kde byly pod uzamčením i mé osobní věci, sdělil p. Kopýtko ţe „museli zkontrolovat, zda tam
nepřechováváme nějaké výbušniny“ a spolu s pracovníky ochranky se dali do smíchu. Kolem průběţně chodili do práce další
naši kolegové. Následně ředitel Kopýtko sdělil, ţe pro hrubé porušení pracovní kázně rozvazuje se mnou a mým bratrem
pracovní poměr okamţitě, předal nám příslušné papíry se slovy „formality jsou uţ vyřízené, jestli vás nachytám ve fabrice,
nebo v okruhu půl kilometru kolem ní, nepřejte si vidět ten bengál, vy Usámové!“.
Domnívám se, ţe uvedeným jednáním ing. Jaroslav Kopýtko, provozní ředitel Skleněné knoflíky Šumburk, a.s., na
adrese Zásadská 28, Šumburk, se mohl dopustit spáchání několika trestných činů, zejména hanobení národa, etnické skupiny,
rasy a přesvědčení podle § 198 trest. zákona, podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a
svobod podle § 198a trestního zákona, a podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle §
261 trest. zákona, a proto ţádám, aby proti jeho osobě bylo zavedeno trestní řízení pro uvedené činy.

.......................
Václav Assad
Skřivánčí 599, Lázně Paseky
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Vzor – Oznámení o přestupku ve věci moţné diskriminace zákazníka při neobslouţení
v pohostinství z důvodu etnického původu spolu s návrhem na přiznání náhrady majetkové škody
(za tohoto skutkového děje by šlo podat i stíţnost dle zákona o ochraně spotřebitele viz 5.3.6.)

Oznámení o přestupku:
Městskému úřadu v Tanvaldě
Odboru správnímu
Palackého 359
468 41 Tanvald
Ve Velkých Hamrech, dne 12.III.2007
V ě c: Oznámení o přestupku
Příloha: fotokopie vstupenek
V sobotu, dne 10.III.2007 kolem 10. hodiny večerní navštívili jsme v počtu 3 osob: Jaroslav Červeňák, Patrik
Červeňák a Sabina Červeňáková provozovnu: restaurace Pojizerská beseda ve Velkých Hamrech (za mostem), kde ve
společenském sále probíhala právě taneční zábava disco. Z toho důvodu byla jídelna (spojená s výčepem) zaplněna jen cca
z 20%. U vchodu jsme zaplatili vstupné ve výši 100,- Kč na osobu. Provozovna u vchodu i v záhlaví jídelního lístku uvádí
„teplá jídla do půlnoci“. Kdyţ si nás servírka s číšníkem nevšímali přes 30 minut, odešel pan Jaroslav Červeňák k výčepu
s ţádostí o objednávku, kde mu bylo sděleno, ţe tu mají jednak „strašně práce“ a jednak, ţe se „uţ nevaří“, ačkoli bylo teprve
půl jedenácté večer. Pan Jaroslav Červeňák se začal s výčepním přít, kdyţ viděl, jak se z kuchyně právě nesou tři smaţené
řízky, kdy obecně ostatní hosté byli bez problémů obsluhováni, načeţ mu bylo kolem procházejícím vrchním sděleno, ať si
cit.: „stěţuje na lampárně“ a dále posměšně uvedl, ţe cit.: „pečené pejsky nabízejí v nádraţce, tam taky mezi ty cikány
zapadnete, tady jsme slušný podnik“. Celému výstupu přihlíţeli ostatní hosté provozovny, a proto jsme některé sousedy
následně poţádali, zda by v případě potřeby nebyli ochotni podat zprávu o tom, co viděli. Ochotni uvedený výstup dosvědčit
jsou tak kromě nás dále: Josef Vomáčka, bytem V. Hamry 4029, Ingrid Patermannová, bytem V. Hamry 5820, Otto
Patermann, bytem jako předchozí.
Vzhledem k neoblomnosti personálu restaurace Pojizerská beseda jsme provozovnu následně opustili a zakoupené
vstupenky nám tedy propadly.
Domníváme se, ţe uvedeným jednáním mohlo dojít ke spáchání přestupku ze strany popsaných pracovníků
restaurace Pojizerská beseda, a ţádáme proto, aby s uvedenými osobami bylo zavedeno přestupkové řízení.
Zároveň se domníváme, ţe v důsledku odepření vyuţít jinak obecně dostupné sluţby uvedenou restaurací
poskytované, vznikla nám téţ škoda ve výši zaplaceného vstupného v uvedené výši 100,- Kč na osobu, kterou dokládáme
přiloţenými vstupenkami, v kopii. Proto ţádáme, aby Váš úřad v řízení rozhodl podle ust. § 70 přestupkového zákona č.
200/1990 Sb. tak, ţe pachatelům uloţí povinnost k náhradě této škody v uvedené výši.
Podepsáni
...................................................................................................
Patrik Červeňák Sabina Červeňáková
Jaroslav Červeňák
všichni bytem Velké Hamry čp. 6066
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3.3.2.2. Trestní oznámení
Trestní oznámení můţe podat kdokoli. Přispívat k potírání
trestné činnosti je právem kaţdého (§ 1 trestního řádu). Kdokoli se
domnívá, ţe byl proti němu nebo proti třetí osobě spáchán trestný
čin, můţe dle § 158 trestního řádu podat trestní oznámení. Trestní
oznámení lze podat buď policii, nebo státnímu zastupitelství. V
praxi bývají lepší zkušenosti s prací státního zastupitelství. Policie
totiţ pro nápor práce, ale i z jiných důvodů, mnoho podnětů bez
dalšího odloţí. Zvláště u méně typických trestných činů lze
doporučit, aby bylo trestní oznámení podáno státnímu
zastupitelství. Pokud o to oznamovatel poţádá, je orgán povinen
ho do měsíce vyrozumět o učiněných opatřeních.
3.3.2.2.1. Obecná pravidla pro podání státním
orgánům
Orgány činné v trestním řízení (policejní orgán nebo státní
zástupce) jsou ovšem povinny zabývat kaţdým podezřením z
trestného činu, i kdyţ ţádné trestní oznámení podáno nebylo.
Pokud dospějí k závěru, ţe se trestný čin nestal a trestní
oznámení odloţí (§ 159a), můţe proti tomu poškozený, tedy ten,
proti němuţ byl trestný čin spáchán, podat stíţnost, a to do 3
dnů od doručení rozhodnutí o odloţení věci. O této stíţnosti
rozhoduje nadřízený státní zástupce.
Orgán činný v trestním řízení je povinen věc předat k
projednání jinému příslušnému orgánu, pokud se jedná o přestupek
nebo o správní delikt.

3.3.2.3. Diskriminace jako přestupek
Diskriminace by obecně měla být přestupkem proti
občanskému souţití dle § 49 zákona o přestupcích:
1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v
posměch,
b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,
c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou
na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z
přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,
d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní
menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,
e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k
národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu,
barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo
náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo
činnost v politických stranách nebo politických hnutích,
odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho
sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav anebo pro jeho stav
manželský nebo rodinný.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do
1000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) a c) pokutu do
3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) a e) pokutu do 5
000 Kč.
3.3.2.3.1. Obecná pravidla pro oznámení o přestupku
Oznámení o přestupku je nutno směřovat obecním úřadům
obcí s rozšířenou působnosti, v jejichţ obvodu byl přestupek
spáchán. Oznámení je ale moţno podat i na kterémkoli oddělení
policie. I v případě oznámení o přestupku, je příslušný orgán dle §
67 zákona o přestupcích povinen vyrozumět oznamovatele, který o
to poţádal, do 30 dnů o učiněných opatřeních.

3.3.3. Stíţnosti na diskriminaci v zaměstnání

a) v zákoně o zaměstnanosti je zakázána diskriminace při
uplatňování práva na zaměstnání, tedy zejména při přijímání do
zaměstnání, při zprostředkování zaměstnání jakoţto i v jednání
úřadů práce (tedy právní vztahy před nastoupením do
pracovněprávního poměru) a
b) v zákoníku práce je zakázána diskriminace během trvání
pracovního poměru.

3.3.3.1. Zákon o zaměstnanosti a zákoník práce
Za úpravu právní ochrany před diskriminací v oblasti
zaměstnání lze vzít především § 4 zákona o zaměstnanosti.
Ustanovení § 16 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (tedy nový
zákoník práce) není v důsledku nepřijetí tzv. antidiskriminačního
zákona zcela kompletní43:
Zákon o zaměstnanosti v § 4 stanoví:
„Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva
na zaměstnání
§4
(2) …je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodu
pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu,
národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka,
zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského
a rodinného stavu nebo povinností k rodině, politického nebo
jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo
politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích
zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství
se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Za diskriminaci se
považuje i jednání zahrnující podněcování, navádění nebo
vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci.
(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu
uvedeného v odstavci 2, pokud z povahy zaměstnání nebo
souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a
rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má fyzická
osoba vykonávat a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný;
cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek
přiměřený.
(4) Za diskriminaci se rovněž nepovažují zákonem stanovená
opatření, jejichž cílem je předcházení nebo vyrovnání nevýhod,
které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke skupině vymezené
některým z důvodů uvedených v odstavci 2 a opatření přijímaná
podle § 6 odst. 1 písm. e) a § 8 odst. 1 písm. c) (pozitivní opatření
– pozn. autora).
(5) Přímou diskriminací se rozumí jednání, kdy je, bylo nebo
by bylo na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních
důvodů s fyzickou osobou zacházeno méně příznivě, než se zachází
nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve
srovnatelné situaci.
(6) Nepřímou diskriminací se rozumí jednání, kdy zdánlivě
neutrální rozhodnutí, rozlišování nebo postup znevýhodňuje či
zvýhodňuje fyzickou osobu vůči jiné na základě rozlišování podle
vymezených diskriminačních důvodů; nepřímou diskriminací z
důvodu zdravotního stavu je i odmítnutí nebo opomenutí přijmout
opatření, která jsou v konkrétním případě nezbytná, aby fyzická
osoba se zdravotním postižením měla přístup k zaměstnání.Za
nepřímou diskriminaci se nepovažuje, pokud zdánlivě neutrální
rozhodnutí, rozlišování nebo postup jsou objektivně odůvodněny
cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a
nezbytné, nebo pokud u osob se zdravotním postižením je
právnická nebo fyzická osoba povinna učinit vhodná opatření k
odstranění nevýhod vyplývajících z takového rozhodnutí,
rozlišování nebo postupu.
(7) Obtěžováním se rozumí jednání, které je druhou fyzickou
osobou oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé
a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické

Právní ochrana před diskriminací v oblasti zaměstnání je
rozdělena na 2 části:
43 Zákoník práce odkazuje na antidiskriminační zákon, který nebyl přijat.
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osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo
zneklidňujícího prostředí.
(8) Sexuálním obtěžováním se rozumí jakákoliv forma
nežádoucího ústního nebo jiného než ústního projevu sexuální
povahy, jehož cílem nebo výsledkem je narušení důstojnosti osoby,
zejména když se vytváří zastrašující, nepřátelské, ponižující,
pokořující nebo urážející prostředí.“
Zákoník práce pak v § 16 stanoví:
„Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení
práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů
§ 16
(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se
všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky,
odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a
plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost
dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
(2) V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv
diskriminace. Pojmy přímá
diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální
obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k
diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné,
upravuje zvláštní právní předpis.
(3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení v
případech podle odstavce 2, pokud z povahy pracovních činností
nebo souvislostí vyplývá, že tento důvod představuje podstatný a
rozhodující požadavek pro výkon práce, kterou má zaměstnanec
vykonávat, a který je pro výkon této práce nezbytný; cíl sledovaný
takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za
diskriminaci se rovněž nepovažuje dočasné opatření
zaměstnavatele směřující k tomu, aby při přijímání fyzických osob
do pracovněprávního vztahu, při odborné přípravě zaměstnanců a
příležitosti dosáhnout funkčního nebo jiného postavení v
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zaměstnání, bylo dosaženo rovnoměrného zastoupení mužů a žen,
pokud k takovému opatření existuje důvod spočívající v
nerovnoměrném zastoupení mužů a žen u zaměstnavatele. Postup
zaměstnavatele však nesmí směřovat v neprospěch zaměstnance
opačného pohlaví, jehož kvality jsou vyšší než kvality fyzické osoby
(zaměstnance), vůči které zaměstnavatel uplatňuje dočasné
opatření podle věty druhé“.
Dle obou zákonů tedy odpovídá zaměstnavatel nejen za své
jednání, nýbrţ i za diskriminaci, kterou způsobí jeho
zaměstnanci, popř. další osoby jednající jeho jménem, např.
osoby pracující pro zaměstnavatele na ţivnostenský list, třetím
osobám anebo jiným jeho zaměstnancům. Zaměstnavatel odpovídá
i tehdy, pokud takovou diskriminaci – alespoň subjektivně –
nikterak nezavinil anebo o ní ani nevěděl. Zaměstnavatel je tedy
povinen učinit taková opatření, aby ani jeho podřízení
nediskriminovali.

3.3.3.2. Stíţnost na diskriminaci před vznikem
pracovněprávního vztahu
Zákon o zaměstnanosti ukládá všem zaměstnavatelům
(zaměstnavateli jsou ovšem i ti podnikatelé, kteří nikoho
nezaměstnávají), úřadům práce a dalším osobám majícím
působnost na úseku státní politiky zaměstnanosti „zajišťovat rovné
zacházení se všemi fyzickými osobami uplatňujícími právo na
zaměstnání.“44
Zejména půjde o rovné zacházení při hledání zaměstnanců a
při činnosti úřadů práce.
Pokud zaměstnavatel „poruší zákaz diskriminace nebo
nezajistí rovné zacházení“ v oblasti působnosti zákona o
zaměstnanosti, jedná se dle § 139 a 141 zákona o zaměstnanosti:

44 § 4 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
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 o přestupek (jde-li o zaměstnavatele – fyzickou osobu) nebo
 o správní delikt (jde-li o zaměstnavatele – právnickou osobu).
V obou případech můţe úřad práce uloţit pokutu aţ do výše
1 milionu Kč.
Pokutu lze uloţit u fyzických osob do 1 roku od spáchání
přestupku, u právnických osob nejpozději do 3 let, ovšem jen do 1
roku ode dne, kdy se kontrolní orgán o deliktu dozvěděl.
Přestupky a správní delikty projednává úřad práce, a měl by to
být ten, v jehoţ obvodě je práce vykonávána (§ 7 zákona o
zaměstnanosti).

3.3.3.3. Stíţnosti na diskriminaci v době trvání
pracovněprávního vztahu
Dle § 1 zákoníku práce jsou „zaměstnavatelé povinni
zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o
jejich pracovní podmínky včetně odměňování za práci a jiných
peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, odbornou přípravu a
příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v
zaměstnání.“
Pokud zaměstnavatel „poruší zákaz diskriminace nebo
nezajistí rovné zacházení“ tak, jak mu to ukládá zákoník práce,
dopouští se přestupku nebo správního deliktu dle zákona o
inspekci práce45:
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3. Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se
sídlem v Českých Budějovicích vykonává působnost v Jihočeském
kraji a v kraji Vysočina.
4. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský
kraj se sídlem v Plzni vykonává působnost v Plzeňském kraji a v
Karlovarském kraji.
5. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
se sídlem v Ústí nad Labem vykonává působnost v Ústeckém kraji
a v Libereckém kraji.
6. Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a
Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové vykonává působnost v
Královéhradeckém kraji a v Pardubickém kraji.
7. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský
kraj se sídlem v Brně vykonává působnost v Jihomoravském kraji
a Zlínském kraji.
8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a
Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě vykonává působnost v
Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji.
Nadřízeným orgánem oblastních inspektorátů práce je Státní
úřad inspekce práce se sídlem v Opavě. Tento úřad rozhoduje o
odvoláních proti rozhodnutím inspektorátů.

Dle § 11 a § 24 zákona o inspekci práce se zaměstnavatel
dopustí přestupku či správního deliktu na úseku rovného zacházení
tím, ţe

Na oznámení o přestupku dle zákona o inspekci práce se
vztahuje přestupkový zákon. Oznámení o přestupku tedy můţe
podat kdokoli, odpovědnost za přestupek zaniká do 1 roku od
spáchání přestupku.

a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o
jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a poskytování
jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, a odbornou
přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v
zaměstnání,

Podnět k prošetření správního deliktu anebo k provedení
kontroly můţe dát rovněţ kaţdý. Dle § 5/2 zákona o inspekci
práce musí inspektorát vyrozumět o výsledku kontroly toho, kdo k
ní podal písemný podnět. Toto ovšem zřejmě platí pouze tehdy,
pokud kontrola byla skutečně provedena.

b) diskriminuje zaměstnance (odkaz na zákoník práce – dnes §
16),
c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se
zákonným způsobem domáhal svých práv a nároků vyplývajících z
pracovněprávních vztahů,
d) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se
zástupci zaměstnanců jeho stížnost na výkon práv a povinností
vyplývajících z pracovněprávního vztahu (odkaz na zákoník práce
– dnes § 39).
Za toto jednání lze uloţit pokutu aţ do výše 400 000 Kč.
Deliktem na úseku odměňování zaměstnancům je pak dle § 13
a 26 tohoto zákona i skutečnost, kdy zaměstnavatel neposkytne
zaměstnanci za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty stejnou
mzdu nebo plat jako jinému zaměstnanci.
Za toto jednání lze uloţit pokutu aţ do výše 500 000Kč.
3.3.3.3.1. Inspektoráty práce
Přestupky a správní delikty dle zákona o inspekci práce
projednávají inspektoráty práce. Inspektoráty práce jsou nově
zřízené úřady (od 1.7.2005), které kontrolují dodrţování zákoníku
práce ze strany zaměstnavatelů; dříve tuto kontrolní činnost
vykonávaly úřady práce.
V ČR působí celkem 8 oblastních inspektorátů práce:
1. Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu se sídlem
v Praze vykonává působnost v hlavním městě Praze.
2. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v
Praze vykonává působnost ve Středočeském kraji.

45 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
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Vzor – stíţnost úřadu práce na postup zaměstnavatele při přijímání do zaměstnání – diskriminace
z důvodu pohlaví
Stíţnost na postup zaměstnavatele při přijímání do zaměstnání:
Úřadu práce hl. m. Prahy
Pobočce v Praze 2
Bělehradská č.p. 214/86
120 00 Praha 2
V Praze, dne 17.V.2007
V ě c: Stíţnost na postup zaměstnavatele při přijímání do zaměstnání
Příloha: potvrzení o obsazenosti místa od zaměstnavatele z 2.V.2007, v kopii
Dne 2.V.2007 jsem se dle inzerátu spol. Labuţník, s r. o. dostavila do provozovny uvedeného zaměstnavatele na
adrese Vodičkova 15, Praha 1 (sídlo spol. tamtéţ), kde jsem měla zájem o nabízené místo manaţera provozovny. Mám
poţadované odborné vzdělání a také jsem se mohla prokázat i 5letou praxí v oboru, přičemţ v posl. 2 letech jsem jiţ na pozici
manaţerky prodejny obdobné velikosti pracovala. Zaměstnavatel mi v kanceláři však sdělil, ţe bohuţel místo je jiţ obsazeno a
inzerát zapomněli sundat. Písemně mi skutečnost jiţ obsazeného místa nechtěl potvrdit, kdyţ jsem však sdělila (neboť jsem
jeho slovům nevěřila), ţe jej o to prosím, neboť potvrzení o hledání práce „po mně vyţaduje matka, která mne další měsíc
nehodlá jiţ vydrţovat, pokud si nic shánět nebudu“, písemně mi toto potvrdil.
Kolem uvedené provozovny jsem procházela o týden později a má obava se potvrdila: inzerát na dveřích visel dosud.
Proto jsem se domluvila se svým přítelem (Jaroslav Novák, bytem jako já) a ten ihned do podniku volal, předstíraje zájem o
pozici. Byl pozván na pohovor, s tím však, ţe o místo mají zájem i další osoby. Řekli jsme si, ţe nemáme co ztratit, a partner
na pohovor šel. Skutečně se zde ten den vystřídali další 3 zájemci. Můj partner vybrán sice nebyl, ale místo bylo nabídnuto
dalšímu uchazeči – muţi, s nímţ partner posléze hovořil.
Domnívám se, ţe důvodem nepravdivého tvrzení zaměstnavatele, kterým odůvodnil odmítnutí mé osoby, byla
skutečnost, ţe na inzerovanou pozici nechce přijmout ţenu, a ţe jsem tak byla vyloučena z moţnosti o místo se vůbec ucházet,
ačkoli všechny předpoklady pro toto nabízené místo splňuji. A proto podávám tuto stíţnost s ţádostí, aby uvedené skutečnosti
byly náleţitě prošetřeny a, shledá-li Váš úřad nedostatky, byly z nich vyvozeny důsledky.
.....................
Jana Novotná
bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25
Adresy úřadů práce lze zjistit na http://portal.mpsv.cz/sz/local.
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Vzor – stíţnost inspektorátu práce na postup zaměstnavatele při ukončování pracovního poměru
(a z důvodu moţného obtěţování na pracovišti) – diskriminace z důvodu věku
Stíţnost ve věci postupu zaměstnavatele:
Oblastnímu inspektorátu práce pro Prahu
Kladenská 103/105
160 00 Praha 6
V Praze, dne 25. srpna 2007

V ě c: Stíţnost ve věci postupu zaměstnavatele
Dne 30.V.2006 jsem uzavřela pracovní smlouvu se spol. Labuţník, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15,
na dobu neurčitou. Jsem jiţ starší (57 let), ale v lahůdkářství mám dlouhodobou zkušenost, svou práci mám ráda a myslím, ţe
ji i dobře vykonávám.
Dne 30.VIII.2006 se do provozovny zaměstnavatele dostavila známá vedoucího, cca třicetiletá, veřejně hovořili o
moţnosti jejího nástupu na naše pracoviště. Nějakou dobu poté si mne vedoucí zavolal s tím, zda se nechci domluvit na
ukončení prac. poměru, ţe se mu zdá, ţe chodím do práce unavená, ţe je to „velký zápřah“, ţe jiţ přeci nejsem nejmladší a
bylo by to tedy i v mém zájmu. Oznámila jsem, ţe si nijak vysílena nepřipadám, ţe práci zvládám a o skončení zaměstnání
neuvaţuji.
Od té doby zaměstnavatel pravidelně chodil i několikrát denně za mnou do provozu, zbytečně (ačkoli to u ostatních
zaměstnanců nečinil) podroboval mou práci kontrolám (zda např. dobře sčítám účty apod., ačkoli zde chyba odhalena nikdy
nebyla, dále jak se chovám k zákazníkům apod.), pravidelně, nakonec i jednou za dva měsíce, poţadoval po mně dobrozdání
od lékaře o mém zdrav. stavu. Od kolegů vím, ţe je téţ vyzval, aby mne soustavně pozorovali. Postupně se na pracovišti
začala atmosféra zhoršovat a pro mé údajné stáří a nevýkonnost si mne začali dobírat i někteří mladší kolegové. Byla jsem
z toho zoufalá. Tuto skutečnost jsou ochotni dosvědčit následující moji spolupracovníci: Monika Štěrboholová, Krajinská 5,
Praha 5, Smíchov a Vanda Poslušná, U Knoflíkářky 7, Praha 3, Ţiţkov.
Celá situace vyvrcholila v květnu t.r., kdy mi zaměstnavatel oznámil, ţe mi dává výpověď pro nadbytečnost, ale
pokud se s ním dohodnu na okamţitém ukončení prac. poměru, vyplatí mi odstupné. Neuvědomila jsem si pod nátlakem, který
na mne vyvinul (opět připomínáním údajné nevýkonnosti apod.), ihned svá práva a na dohodu, kde jsem si však uvedení
důvodu nadbytečnosti vymínila, jsem přistoupila.
Po týdnu jsem se od býv. kolegů dozvěděla, ţe ještě toho dne nastoupila na mé místo výše uvedená zaměstnavatelova
30letá známá, z čehoţ dovozuji, ţe tvrzená nadbytečnost byla smyšlena.
Proto podávám tuto stíţnost Vašemu úřadu, neboť se domnívám, ţe se mohlo jednat o diskriminaci z důvodu věku a
ţe je na místě uvedené skutečnosti prošetřit a příp. z nich vyvodit důsledky.
……….………
Aneta Novotná
bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25
Adresy na inspektoráty práce lze najít na http://www.suip.cz.
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3.3.4. Stíţnosti na diskriminaci ve školství

3.3.4.5. Výjimky z pravomoci České školní
inspekce

3.3.4.1.

Školský zákon se nevztahuje na vysoké školy. V zákoně o
vysokých školách není ţádné ustanovení zakazující diskriminaci.
Zákaz diskriminace je tedy moţno dovodit jen z obecných
právních zásad vyjádřených v Ústavě a v mezinárodních
smlouvách o lidských právech.

V oblasti školství je diskriminace upravena velmi
nedostatečně. Jediným výslovným ustanovením je právně vágní §
2 školského zákona, dle něhoţ je
„Vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez
jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka,
víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu,
majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.“
Z textu zákona ovšem není jasné, co přesně se diskriminací
míní.

3.3.4.2. Kontrolní činnost ve školství
Kontrolní činnost ve školství vykonává Česká školní inspekce
dle § 174 školského zákona.
(2) Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních
zapsaných do školského rejstříku a na pracovištích osob, kde se
uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle § 65
odst. 2 a § 96 odst. 2 v rámci inspekční činnosti
...
d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů,
které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb;
státní kontrolu vykonává podle zvláštního právního předpisu.46

Vzhledem k vysokoškolské samosprávě nejsou vysoké školy
podrobeny dohledu ţádného státního orgánu (s výjimkou kontroly
hospodaření ze strany MŠMT). Zákaz diskriminace by ovšem měl
být obsaţen ve vnitřních předpisech vysokých škol, tedy např.
disciplinárním řádu. Diskriminace by tedy měla být
disciplinárním přestupkem. Oběť diskriminace by tedy mohla dát
podnět disciplinární komisi. Problémem můţe být, ţe disciplinární
řád se vztahuje jen na studenty, ne na vyučující na vysokých
školách – nejvyšší sankcí můţe být vyloučení studenta ze studia.
Vůči vyučujícím by jedinou sankcí mohlo být propuštění z
pracovního poměru nebo jiná sankce ze strany vysoké školy jako
zaměstnavatele.

3.3.5. Stíţnosti na diskriminaci ve zdravotnictví
V oblasti zdravotní péče není v ţádném zákoně diskriminace
ani zmíněna. Zákaz diskriminace je tedy i zde nutno pouze
dovozovat ze zásad ústavních a z mezinárodních smluv.
Podobně nedostatečně jsou upraveny i kontrolní mechanismy
ve zdravotnictví, co se týče diskriminace a práv pacientů obecně.

3.3.5.1. Stíţnosti ředitelům a zřizovatelům
zdravotnických zařízení

V rámci inspekční činnosti můţe Česká školní inspekce uloţit
školám přijetí opatření k odstranění nedostatků. § 176 školského
zákona k tomu stanoví:

Neformální stíţnost či podnět lze dát vedoucím pracovníkům
zdravotnického zařízení anebo pracovníkům zřizovatele, jímţ
můţe být obec či kraj.

(1) Fyzická osoba odpovědná za přijetí nebo splnění opatření k
odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti podle § 174
odst. 2 písm. b), c) a d) se dopustí přestupku tím, že ve lhůtě
stanovené Českou školní inspekcí tato opatření nepřijme nebo je
nesplní.

3.3.5.2. Podněty profesním komorám – České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a
České lékárnické komoře

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše
50 000 Kč.
(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupku podle
odstavce 1 v prvním stupni je Česká školní inspekce.
Ve školství lze tedy dávat pouze podněty k provedení kontroly.
Pokud by kontrola zjistila určitou déle trvající diskriminační praxi,
uloţí dotyčné škole opatření k nápravě. Pouze pokud by škola toto
opatření nepřijala, mohlo by být podáno oznámení o přestupku
např. na ředitele školy.

3.3.4.3. Podání stíţnosti

Lékaři, stomatologové i lékárníci jsou všichni povinně členy
svých profesních komor, jejichţ činnost je upravena zákonem
č.220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické
komoře a České lékárnické komoře. Komory mají nad svými členy
disciplinární pravomoc, kterou vykonává čestná rada komory.
Této čestné radě komory lze dát podnět, ţe určitý lékař,
stomatolog nebo lékárník porušil svou povinnost vyplývající z §
9/2 písm. a) zákona totiţ „vykonávat své povolání odborně, v
souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony“. Dle § 18
zákona můţe čestná rada komory uloţit členu komory za závaţné
porušení této povinnosti disciplinární opatření, jímţ můţe být
pokuta nebo vyloučení z komory. Podrobnosti upravují
disciplinární řády kaţdé z komor.

Stíţnosti je moţno podávat na inspektoráty České školní
inspekce v krajích (v kaţdém ze 13. krajů a v Praze) – v jejich
čele stojí ředitelé inspektorátů. Jejich nadřízeným orgánem je
Ústředí české školní inspekce v Praze – v jeho čele stojí ústřední
školní inspektor.

Např. u lékařů se stíţnosti posílají čestné radě okresního
sdruţení České lékařské komory. Stěţovatel můţe proti
rozhodnutí této okresní čestné rady podat námitku, kterou pak
projednává čestná rada komory (tedy celostátní orgán ČLK).

3.3.4.4. Stíţnosti zřizovatelům

Diskriminační jednání by se teoreticky mohlo stát předmětem
kontroly ze strany zdravotních pojišťoven, k nimţ jsou oprávněny
na základě § 42 zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Poněvadţ většina škol je v ČR zřizována kraji a obcemi, je
důleţitým stíţnostním mechanismem i neformální podnět pro
příslušné pracovníky obecních a krajských úřadů (např. Školský
odbor krajského úřadu).

46 Zákon odkazuje na zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
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Vzor – stíţnost České školní inspekci na moţnou diskriminaci ţáka z důvodu zdravotního postiţení

Stíţnost na postup školy:
České školní inspekci
Pracovišti Písek
Nábřeţí 1. máje 2259
397 01 Písek
V Písku,dne 13.III.2007

V ě c: Stíţnost na postup školy
Můj syn Jakub Vomáčka, nar. dne 16. června 2000, je zdravotně postiţený, pohybuje se pouze na vozíku. Jinak je
však zcela přiměřeně svému věku mentálně vyspělý, proto plní od 1.IX.2006 povinnou školní docházku v běţné třídě na
Základní škole Svatopluka Čecha v Písku. Od ledna t.r. si začal syn stěţovat na to, ţe se mu někteří spoluţáci pro jeho
postiţení posmívají, přičemţ nešlo pouze o spoluţáky z jeho třídy, ale i některé starší ţáky. Situace se postupně zhoršovala,
dle synových slov docházelo i k fyzickému napadání (házení houbou a křídou). Situaci jsem se snaţila řešit s třídní učitelkou,
ta si však prý ničeho nevšimla. Přitom podle synových slov mělo k některým případům jeho šikany dojít i na chodbě v době,
kdy je zde zajišťován dozor právě třídní učitelkou. Se synem jsem musela opakovaně navštívit psychologickou poradnu,
neboť se začal návštěvy školy velice obávat, začal ji odmítat apod., zároveň začal mít potíţe se spaním aj. Domnívala jsem se
tak, ţe situace je váţná. Dne 20.II.t.r. jsem proto po několika neúspěšných návštěvách třídní učitelky navštívila ředitele školy,
který mi však sdělil, ţe nevidí důvod pro zásah, ţe o mých stíţnostech byl jiţ tř. učitelkou informován s tím, ţe ona za synovy
spoluţáky můţe dát ruku do ohně, do očí mi řekl, ţe jsem notorická stěţovatelka, ţe škola Sv. Čecha je školou s nejlepšími
výsledky na okrese, takţe nemám proč si stěţovat, a pokud se mi nezdají vhodné vzdělávací postupy, můţu klidně syna
přihlásit do jiné školy. Uvedená škola je spádovou školou mého syna, návštěva jiného školského zařízení by z důvodu jeho
postiţení i z důvodu horší hmotné situace naší rodiny byla spojena s velikými obtíţemi, proto si nedovedu představit, ţe by
syn měl navštěvovat školu jinou. Domnívám se však, ţe škola nepostupovala správně, kdyţ odmítla můj podnět řešit, zvl.
v situaci, kdy jsem byla připravena označit viníky dle slov svého syna, stejně jako závaţnost věci podle závěrů
psychologického vyšetření. Vzhledem k tomu, ţe stíţnosti jiných ţáků na šikanu ze strany spoluţáků jsou dle mých informací
řešeny vţdy velice pečlivě, domnívám se, ţe důvodem pro tento, podle mého názoru, nesprávný postup školy v případě mého
syna můţe být jeho zdravotní postiţení.
Proto ţádám, aby tato stíţnost byla prošetřena a abych o výsledku šetření byla informována. Pakliţe budou zjištěny
nedostatky a budou zvoleny i formy nápravy, abych byla informována i o tom.
Děkuji za vyřízení a jsem s pozdravem.
.......................................
Ing. Aloisie Vomáčková
Na Rozhledně 268, Písek – Hradiště
Adresy na inspektoráty České školní inspekce lze najít na http://www.csicr.cz.
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Vzor – stíţnost ČLK na lékaře kvůli moţné diskriminaci spočívající v odmítnutí vzetí do péče
pacienta z důvodu státního občanství
Stíţnost na postup lékaře:
České lékařské komoře
Okresnímu sdruţení lékařů v Liberci
Rumjancevova 8/335
460 01, Liberec 1
v kopii Všeobecné zdravotní pojišťovně (Pobočka Liberec)
Vzdušná 1360/6
460 01 Liberec I – Staré Město
V Oldřichově v Hájích, dne 11.IV.2007
V ě c: Stíţnost na postup lékaře MUDr. Plíška, se sídlem Raspenava 2195
Dne 10.IV. t.r. jsem navštívil praktického lékaře MUDr. Josefa Plíška v Raspenavě, Luhová ul. čp. 2195, v úmyslu se
u něj zaregistrovat. Doprovázela mne má druţka Ilona Nováková, bytem na adrese jako já, níţe uvedené. MUDr. Plíšek mi na
mou ţádost však sdělil, ţe mne nezaregistruje, neboť má jednak plno, jednak uvedl doslova, ţe „s cizími státními příslušníky
jsou vţdy problémy s platbami a ţe on nemá náladu něco takového neustále řešit“. Potvrzení o odmítnutí převzetí do péče dle
§ 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o v.z.p., mi odmítl vystavit.
Dále uvádím, ţe mám v ČR povolen trvalý pobyt, jsem pojištěn u Všeobecné zdravotní pojišťovny a na pojistném
ţádné dluhy účtovány nemám.
Od svých kolegů z práce vím, ţe v současné době se k MUDr. Plíškovi jiné osoby do péče bez problémů přihlásily.
Domnívám se tak, ţe lékař nepostupoval v souladu s právem, a ţádám proto o prošetření případu a případné vyvození
odpovědnosti MUDr. Plíška z jeho jednání. Zároveň ţádám, abych byl informován o tom, jak bylo s mou stíţností naloţeno a
jak byla vyřízena.
Děkuji a jsem s pozdravem
...................
Igor Ivanov
Filipka 1028
Oldřichov v Hájích
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Vzor – stíţnost na postup lékaře – moţná diskriminace při poskytování zdravotní péče z důvodu
věku
Podnět znalecké komisi Krajského úřadu k prošetření správného postupu při výkonu zdravotní
péče:
Krajskému úřadu Libereckého kraje
Odboru zdravotnictví
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
na vědomí: řediteli Nemocnice Jablonec nad Nisou
Nemocniční 15
466 60 Jablonec nad Nisou
V Jablonci nad Nisou, dne 16.II.2007

V ě c: Podnět znalecké komisi Krajského úřadu k prošetření, zda byl při výkonu zdravotní péče dodrţen správný
postup, dle § 77 odst. 6 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle vyhlášky MZdr č. 221/1995 Sb., o znaleckých
komisích
Podávám tímto podnět na prošetření správnosti postupu zejména MUDr. Václava Vonáska, lékaře odd. urologického,
Nemocnice Jablonec nad Nisou. V uvedeném zařízení byla hospitalizována má matka, Jaroslava Nováková, nar. 19.I.1916, na
doporučení jejího praktického lékaře, MUDr. Jana Kittela, ord. na adrese Krásná č.p. 1, přičemţ tento lékař mi sdělil, ţe stav
matky vyţaduje menší operaci, není však váţný (viz její zdrav. dokumentace).
Kdyţ jsem se během její hospitalizace opakovaně dotazovala, kdy bude potřebná operace provedena, dostávalo se mi
vyhýbavých odpovědí, aţ mi jednoho dne MUDr. Vonásek sdělil, ţe matka jiţ je stará a operace je pro ni jednak náročná,
jednak vzhledem k jejímu věku zbytečná. Domnívala jsem se (i po konsultacích s MUDr. Kittelem), ţe uvedený závěr není
správný a ţe matce by uvedená péče měla být poskytnuta, proto jsem se postupně v této věci obrátila jak na primáře oddělení,
tak na ředitele nemocnice. Matka však operována nebyla a nakonec dne 25.I. t.r. v nemocnici zemřela. Do její zdravotní
dokumentace mi nebylo umoţněno nahlédnout.
Domnívám se, ţe postup zdravotnického zařízení nemusel být správný, ţe mé matce měla být poskytnuta potřebná
péče dle doporučení jejího praktického lékaře a ţe důvodem neposkytnutí této péče mohl dle mého názoru být pouze věk mé
matky, nikoli objektivně hodnocený její zdravotní stav. A proto ţádám o prošetření postupu Nemocnice Jablonec nad Nisou.
Ţádám téţ, abych o výsledku přezkoumání byla informována.
Za vyřízení předem děkuji a jsem s pozdravem

.............................
Kamila Nováková
Podhorská 261, Jablonec nad Nisou
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3.3.6. Stíţnosti na diskriminaci při poskytování
zboţí a sluţeb
3.3.6.1.
Na poskytování zboţí a sluţeb se vztahuje zákon o ochraně
spotřebitele, který v § 6 stanoví:
„prodávající se nesmí při prodeji výrobků a poskytování
služeb chovat v rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí žádným
způsobem spotřebitele diskriminovat“.
Na porušení zákazu diskriminace si lze stěţovat u České
obchodní inspekce, která dle § 23 tohoto zákona vykonává dozor
nad dodrţováním zákazu diskriminace v oblasti poskytování zboţí
a sluţeb. Dle § 24 musí Česká obchodní inspekce za porušení
zákazu diskriminace uloţit pokutu, a to aţ do max. výše 50 mil.
Kč. Tuto pokutu lze uloţit aţ do 3 let ode dne, kdy k porušení
zákazu diskriminace došlo.
Se stíţností se tedy můţe obrátit kaţdý na Českou obchodní
inspekci, tedy na jeden z jejích sedmi regionálních inspektorátů.

3.3.6.2. Podnikatelské činnosti vyjmuté ze zákona
o ochraně spotřebitele
Zákon o ochraně spotřebitele se nevztahuje na ty podnikatelské
činnosti, určené k nabídce spotřebiteli, které jsou upravené
„zvláštními zákony, kde se dozor nad ochranou spotřebitele
svěřuje profesním sdružením nebo jiným orgánům státní správy“
(§ 2 odst. 1 písm. j) zákona). Půjde tedy o 3 následující níţe
uvedené oblasti (viz 3.3.6.2.1. – 3.3.6.2.3.):
3.3.6.2.1. Bydlení
Zákon o ochraně spotřebitele definuje v § 2 odst. 1 písm. j)
sluţbu těmito slovy:
„jakákoliv podnikatelská činnost, která je určena k nabídce
spotřebiteli.“
Zákon o ochraně spotřebitele a kompetence České obchodní
inspekce by se tedy měly vztahovat i na poskytování bydlení a
ubytování. Věc je zřejmě zcela jasná v případě hotelů a ubytoven
a dalších poskytovatelů bydlení a ubytování, kteří mají k výkonu
své činnosti ţivnostenské oprávnění. Na ně se vztahuje zákaz
diskriminace dle § 6 zákona o ochraně spotřebitele.
Ti však, kteří pronajímají nemovitosti, byty a nebytové
prostory, v souladu s ustanovením § 4 ţivnostenského zákona,
neposkytují k tomu jiné neţ základní sluţby, a tudíţ nepotřebují
ţivnostenské oprávnění, nejsou zřejmě dle obchodního zákoníku
podnikateli, a tudíţ se na ně zákaz diskriminace v zákoně o
ochraně spotřebitele nemusí vztahovat. Praxe je zde ale velmi
neustálená a na Českou obchodní inspekci došlo dosud velmi málo
stíţností na diskriminaci v bydlení.
3.3.6.2.2. Sluţby svobodných povolání
Dále půjde o celou řadu svobodných povolání, např.
advokacie, daňoví poradci, auditoři. Příslušníci těchto povolání
musí být členy profesních komor a tyto komory nad nimi
vykonávají dohled. Na diskriminaci si tedy lze stěţovat u těchto
profesních komor, např. u České advokátní komory, Notářské
komory České republiky, Komory auditorů České republiky atd.
Zákaz diskriminace nebývá upraven v profesních etických
kodexech výslovně. Diskriminace by měla být ovšem jednáním,
které je v rozporu s profesní etikou, a je tedy postiţitelná
kárnými orgány profesních sdruţení (srov. 3.3.5.2.).
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3.3.6.2.3. Sluţby, k jejichţ kontrole je zřízen zvláštní
orgán
Poslední skupinou sluţeb, na které se zákon o ochraně
spotřebitele a působnost České obchodí inspekce nevztahuje, jsou
činnosti, k jejichţ kontrole je vytvořen zvláštní dohlíţecí státní
orgán na centrální úrovni a tento úřad rovněţ dohlíţí na ochranu
spotřebitele. V těchto případech se tedy kontrolní pravomoc dělí
mezi Českou obchodní inspekci na straně jedné a jiné úřady na
straně druhé. Kompetence jsou často nejasné, neboť různé úřady
kontrolují určité podnikání jen v jednom ohledu, ale v jiném uţ ne.
Lze se tedy důvodně obávat toho, ţe případnou podanou stíţnost
by si mezi sebou přehazovaly jednotlivé úřady a kaţdý z nich by
popíral svou příslušnost.
3.3.6.2.4. Příklady zvláštních kontrolních orgánů
Příkladem mohou být telekomunikační sluţby, kde se
kontrolní pravomoc dělí mezi Českou obchodní inspekci na jedné
straně a Český telekomunikační úřad na straně druhé (zákon č.
127/2005 Sb. o elektronických komunikacích), přičemţ
diskriminace zřejmě spadá pod Českou obchodní inspekci. U
výroby a distribuce elektřiny, plynu nebo tepla se pravomoci
dělí mezi Energetický regulační úřad, Státní energetickou inspekci
a případně i Českou obchodní inspekci. Na rozhlasové a televizní
vysílání dohlíţí zřejmě jen Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání (zákon č. 231/2001 Sb.). Jiným příkladem mohou být
stanice technické kontroly a stanice měření emisí, na něţ
dohlíţí dle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích krajské úřady a obecní úřady obcí s
rozšířenou působností.
3.3.6.2.5. Finanční a bankovní sluţby
Komplikovaná je i situace v oblasti finančních sluţeb (banky,
pojišťovny, penzijní fondy, stavební spořitelny, spořitelní a úvěrní
druţstva, investiční společnosti aj.). Ochrana spotřebitele platí
určitě v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů (zákon č.
321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského
úvěru). U ostatních bankovních sluţeb (např. otevírání běţných
účtů, hypotéční úvěry) a u jiných finančních sluţeb je nejasné, zda
by se podnětem mohla zabývat Česká obchodní inspekce anebo
Česká národní banka, Ministerstvo financí či finanční arbitr anebo
jeden z orgánů určených ke kontrole určitého segmentu sluţeb
poskytovaných na kapitálovém trhu (Komise pro cenné papíry,
Úřad pro dohled nad druţstevními záloţnami či jiné).
Lze nicméně doufat, ţe stíţností na diskriminaci by se
zabývaly vnitřní orgány finančních institucí (např. bankovní
ombudsmani – coţ jsou ovšem v ČR zatím zaměstnanci bank, kteří
mají řešit stíţnosti klientů – a jiné interní orgány poskytovatelů
finančních sluţeb).
Oblast sociálních sluţeb bude od 1.1.2007 nově upravena
zákonem o sociálních sluţbách. Zařízení typu poradny, krizová
centra, pečovatelské sluţby, domovy pro seniory, stacionáře,
azylové domy, noclehárny či chráněné dílny budou v působnosti
tohoto zákona podléhat povinné registraci a kontrole krajských
úřadů, popř. Ministerstva práce a sociálních věcí, které budou u
těchto poskytovatelů sociálních sluţeb vykonávat dle § 97 zákona
o sociálních sluţbách inspekci.
Pokud se poskytovatelé sociálních sluţeb dopustí
diskriminace, lze si na toto stěţovat u krajských úřadů nebo u
ministerstva; tyto orgány by mohly u dotyčného poskytovatele
sociálních sluţeb provést kontrolu. Diskriminace by byla v rozporu
se standardy kvality, které je kaţdý poskytovatel povinen
dodrţovat (§ 99 zákona). Závaţné diskriminační jednání by mohlo
být důvodem pro zrušení registrace poskytovatele sociálních
sluţeb dle § 82 odst. 3 písm. c) zákona.
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Vzor – podnět České obchodní inspekci pro diskriminaci při poskytování spotřebitelského úvěru
z důvodu státní příslušnosti, přip. etnického původu
Podnět na prošetření postupu banky při neposkytnutí spotřebitelského úvěru:
České obchodní inspekci
Inspektorátu středočeskému a hl. m. Prahy
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
V Praze, dne 14.V.2007

V ě c: Podnět na prošetření postupu banky při neposkytnutí spotřebitelského úvěru
Podávám podnět na prošetření postupu a.s. Česká spořitelna, pobočka Praha 8, na Hrázi 1. Dne 4.IV. t.r. jsem u
jmenované pobočky poţádal o poskytnutí spotřebitelského úvěru. U této pobočky mám zřízen běţný účet, v ČR mám povolen
trvalý pobyt, jsem občanem Slovenské republiky. Doloţil jsem i výši svých příjmů. Bylo mi však sděleno, ţe úvěr mi
poskytnut nebude, neboť banka nemá jistotu jeho řádného splácení, kdy v případě, ţe bych opustil Českou republiku, by
„peníze uţ nemuseli vidět“. Ihned jsem se obrátil na ombudsmana banky, do dnešního dne jsem však o vyřízení mého dopisu
nebyl vyrozuměn. Domnívám se, ţe důvodem, proč mi úvěr nebyl poskytnut, můţe být jednak mé státní občanství, jednak můj
romský původ.
Za vyřízení tohoto podnětu děkuji a prosím o zaslání zprávy, jak s ním bylo naloţeno a zda byly zjištěny nedostatky.
S pozdravem
...................
Ján Horváth
Primátorská 98
180 00 Praha 8 – Libeň
3.3.6.3. Sociální sluţby
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Vzor – podnět Inspekci poskytování sociálních sluţeb pro odmítnutí přijetí ţadatele do domova
pro seniory – diskriminace z důvodu etnického původu
Stíţnost na poskytovatele sociálních sluţeb:
Krajskému úřadu Středočeského kraje
Odboru sociálních věcí
Zborovská 11
150 21 Praha 5
V Mníšku pod Brdy, 4.VI.2007
V ě c: Stíţnost na poskytovatele sociálních sluţeb
Příloha: Potvrzení přijetí ţádosti o poskytnutí sociální sluţby, v kopii
Jiţ v r. 2005 jsem si podávala ţádost o přijetí do Soukromého domova pro seniory v Mníšku pod Brdy, na adrese Za
rybníky 28. Je mi 78 let, všechny podmínky zařízením stanovené splňuji. Opakovaně mi bylo sdělováno, ţe se dosud
neuvolnilo místo, nebo ţe volná jednotka vyţaduje rekonstrukci atd. V uvedené době však vím minimálně o 3 osobách v mém
věku – známých a sousedech, kteří byli do zařízení přijati. Právě od svého známého, který je klientem zařízení a který se byl u
ředitele za mne přimluvit, vím, ţe ředitel zařízení mu měl domlouvat ve smyslu, ţe „přece tu nechcete být s cikány“. Můj
známý se bohuţel obává o této věci mluvit veřejně, neboť je rád, ţe má v zařízení dobré vztahy.
Domnívám se však, ţe jiţ skutečnosti, ţe mám v zařízení podánu přihlášku dlouhou dobu (potvrzení o přijetí
přihlášky v kopii přikládám) a dosud jsem přijata do zařízení nebyla a ţe v dané době byla přijata celá řada dalších osob,
mohou svědčit o tom, ţe je mi uvedená sociální sluţba odpírána z důvodu mého původu, kdy jsem po matce poloviční Romka.
Prosím proto o prošetření mého případu a rovněţ o zaslání závěrů provedené inspekce.
S pozdravem
...............................
Rafaela Nováková
Rymáňská 45,
Mníšek p./ B.
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3.3.7. Stíţnosti na diskriminaci veřejné moci
Ačkoli je v případě kontroly jednání ve veřejné sféře (viz
1.2.3.16.) obtíţné rozlišovat mezi veřejnoprávními a
soukromoprávními prostředky právní ochrany, přesto budou v této
části alespoň nastíněny některé z řady moţností, které právní řád
ČR dává k ochraně před diskriminačním jednáním ze strany státu a
jiných subjektů jednajících ve veřejném zájmu. Jedná se vţdy o
mimosoudní moţnosti.
Pokud stát či jiné veřejné subjekty vystupují v pozici
zaměstnavatele či poskytovatele vzdělání, zdravotní péče či sluţeb,
lze se proti diskriminaci bránit v souladu s předešlými částmi (viz
3.3.3 - 3.3.6.). Taková diskriminace není v této publikaci
povaţována za diskriminaci ve veřejné sféře.
Moţnosti obrany proti diskriminaci se liší velmi v závislosti na
tom, o jaký typ činnosti veřejné moci se jedná.

3.3.7.1. Vyuţívání procesních mechanismů
Diskriminační povaha určitého jednání v oblasti veřejné moci
a veřejného zájmu znamená vţdy rozpor s právem. Pokud jde o
rozhodnutí, které se vydává v souladu s určitým procesním
mechanismem (zejména dle správního řádu, občanského soudního
řádu, trestního řádu či soudního řádu správního), můţe být
diskriminační charakter takového rozhodnutí důvodem pro
jeho zrušení nebo změnu. Zrušení či změnu takového rozhodnutí
můţe účastník řízení před příslušným orgánem uplatnit zejména v
rámci svých procesních oprávnění, které mu příslušný procesní
kodex dává.

3.3.7.2. Správní řízení
Jde-li o rozhodnutí ve správním řízení (tedy dle správního
řádu), má účastník řízení např. tyto prostředky nápravy
rozhodnutí:
 právo vyjadřovat se v řízení ke všem skutečnostem (např. §
36)
 námitka podjatosti: lze ji podat tehdy, pokud lze důvodně
pochybovat o nepodjatosti úřední osoby (§ 14)
 ochrana před nečinností: nevydá-li správní orgán rozhodnutí
ve lhůtě, lze dát podnět nadřízenému orgánu, aby zjednal
nápravu anebo aby sám rozhodl (§ 80)
 odvolání: nejstandardnější opravný prostředek, podává se do
15 dnů po doručení rozhodnutí (§ 81)
 přezkumné řízení: i poté, co rozhodnutí nabylo právní moci,
lze dát podnět, aby nadřízený správní orgán rozhodnutí pro
rozpor se zákonem zrušil, zrušit lze pravomocné rozhodnutí
jen do 15 měsíců od jeho právní moci (§ 94 a násl.).
Lze si představit i situaci, kdy by procesním prostředkem
nápravy rozhodnutí mohla být obnova řízení (ta se nařizuje, pokud
se naleznou nové důkazy – § 100).
Při vyuţívání všech těchto procesních mechanismů lze namítat
i diskriminační charakter postupu správního orgánu nebo
rozhodnutí.

3.3.7.3. Řízení před soudem
Jedná-li se o rozhodování soudu dle občanského soudního
řádu, soudního řádu správního nebo trestního řádu, jsou procesní
prostředky obdobné.
Proti nečinnosti se lze bránit dle § 174a zákona o soudech a
soudcích návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu:
nejprve je nutno podat stíţnost na průtahy (viz 3.3.7.7.), aţ poté je
moţno navrhnout soudu, aby určil soudu lhůtu k provedení
určitého úkonu. Návrh se podává u soudu, vůči kterému jsou
průtahy namítány, ten jej do 5 dnů pošle nadřízenému soudu a
nadřízený soud je povinen do 20 dnů rozhodnout. V občanském

soudním řízení je dále moţno dát dle § 12 občanského soudního
řádu nadřízenému soudu podnět k tomu, aby věc z důvodu
vhodnosti přikázal jinému soudu.
Pravomocná rozhodnutí soudu lze přezkoumávat jen v rámci
dovolání nebo kasační a ústavní stíţnosti.

3.3.7.4. Jiné zákony
Stejně jako u správních orgánů a u soudů, řádné či mimořádné
opravné prostředky a jiná procesní práva lze k obraně před
diskriminací vyuţívat i v případě mnoha dalších zákonů – v první
řadě nutno zmínit zákon o správě daní a poplatků, který obsahuje
řadu řádných i mimořádných opravných prostředků, ovšem
zákonů, které obsahují vlastní úpravu opravných prostředků je celá
řada, např. u veřejných zakázek přezkum u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěţe.

3.3.7.5. Obrana proti diskriminačním právním
předpisům
Normativní právní akty, tedy zejména zákony, vyhlášky
ministerstev a vyhlášky krajů a obcí, které jsou diskriminační, by
měly být zrušeny. Orgánem příslušným ke zrušení je většinou
Ústavní soud, jemuţ ovšem musí být podán kvalifikovaný návrh
na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu. Takový návrh,
kterým se pak Ústavní soud můţe i musí zabývat, mohou podat
jenom právem stanovené osoby (§ 64 zákona o Ústavním soudu).
Zákon můţe Ústavní soud zrušit jen z podnětu prezidenta
republiky nebo skupiny poslanců či skupiny senátorů.
Vyhlášku ministerstva můţe Ústavní soud zrušit na návrh
vlády, skupiny poslanců či skupiny senátorů, zastupitelstva kraje a
Veřejného ochránce práv.
Zrušení právního předpisu kraje můţe navrhnout ještě ministr
vnitra a jiný věcně příslušný ministr anebo zastupitelstvo obce,
která se nachází v územním obvodu tohoto kraje.
Ministr vnitra můţe bez omezení navrhovat i zrušení právních
předpisů vydaných obcí (vyhlášky a nařízení obce).
Do doby neţ Ústavní soud rozhodne o souladu krajské či
obecní vyhlášky se zákonem nebo s ústavou, můţe Ministerstvo
vnitra pozastavit účinnost takové vyhlášky (§ 124 zákona o
obcích a § 83 zákona o krajích). Krajský úřad můţe Ministerstvu
vnitra pozastavení účinnosti obecní vyhlášky navrhnout.
Právní předpisy, které vydávají profesní samosprávné komory,
podléhají někdy kontrole ze strany některého ministerstva, např.
stavovské předpisy České advokátní komory můţe kontrolovat
ministr spravedlnosti.

3.3.7.6. Dozor nad územní samosprávou
Územní samosprávné celky – obce a kraje – podléhají dozoru
následujícím způsobem:
1. nad veškerým jednáním obcí v samostatné působnosti47
vykonává dozor krajský úřad: nejprve vyzve obec ke
zjednání nápravy, a pokud obec do 30 dnů nápravu
nezjedná, tak navrhne Ministerstvu vnitra pozastavení
sporného rozhodnutí, usnesení nebo opatření obce (§ 124a
zákona o obcích). Pozastavený akt obce pak přezkoumává
soud.
2. kraje podléhají při výkonu své samostatné působnosti
dozoru státu podobně jako obce; tento dozor vykonávají
věcně příslušná ministerstva. Při dozoru lze rovněţ
pozastavit účinnost rozhodnutí nebo usnesení kraje, které je
v rozporu se zákonem.

47

S výjimkou ryze soukromoprávního jednání v oblasti občanského, obchodního či
pracovního práva.
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3.3.7.7. Stíţnosti
V praxi je nejobecnějším prostředkem obrany proti
diskriminačnímu jednání úřadů a jiných subjektů jednajících ve
veřejném zájmu podání stíţnosti. Právo podat stíţnost plyne ze
samotné podstaty demokratického právního státu, který odvozuje
svou existenci a moc z vůle lidu a má tedy zájem na
kontrolovatelnosti osob, které jménem státu jednají. Z toho plyne i
skutečnost, ţe podání stíţnosti by nikdy nemělo být stěţovateli na
újmu.
Existují stíţnostní mechanismy, které jsou upraveny přímo
zákonem a které ukládají úřadům povinnost stíţnost řádně vyřídit,
a to do určité doby, a stěţovatele o tomto informovat. Jiné
mechanismy vyřizování stíţností se zakládají na právních
předpisech niţší právní síly, na vnitřních směrnicích úřadů, popř.
jen na ústních pokynech vedoucích institucí. I tyto postupy
vyřizování stíţností mohou dávat stěţovatelům určitá práva, tito se
jich však nebudou moci dovolat v případě nefunkčnosti těchto
postupů.
Zákonná úprava stíţností je obsaţena zejména v § 175
správního řádu a týká se stíţností proti nevhodnému chování
úředních osob a proti postupu správního orgánu. Stíţnost se
podává u stejného orgánu, u něhoţ se vede řízení a musí být
vyřízena do 60 dnů, a pokud je shledána alespoň částečně
důvodnou, tak je správní orgán povinen bezodkladně učinit
nezbytná opatření k nápravě. Stěţovatel musí být do 60 dnů
vyrozuměn jen o vyřízení stíţnosti; pokud o to ale poţádal, tak
musí být informován i o opatřeních učiněných k nápravě. Pokud
není s vyřízením stíţnosti spokojen, můţe poţádat nadřízený
správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení jeho stíţnosti.
Na soudce a jiné soudní osoby si lze stěţovat pouze z těchto

Strana 58

Kapitola 3

3 důvodů (§ 164 zákona o soudech a soudcích):
1. průtahy v řízení,
2. nevhodné chování a
3. narušování důstojnosti řízení před soudem.
Stíţnosti se podávají státní správě soudů, konkrétně předsedům
soudů. Pokud stíţnost směřuje přímo proti předsedovi soudu,
rozhoduje o ní předseda nadřízeného soudu, popř. Ministerstvo
spravedlnosti. Stíţnost se musí vyřídit do 2 měsíců a stěţovatel,
kterého je nutno o jejím vyřízení vyrozumět, můţe poţádat o
přezkoumání způsobu vyřízení předsedu krajského soudu nebo
Ministerstvo spravedlnosti.
Běţné stíţnosti – proti správním orgánům mimo správní řízení
a proti dalším veřejným subjektům – se podávají většinou u osoby,
která je vůči tomu, proti jehoţ jednání stíţnost míří, v pozici
nadřízeného. Pokud je tedy podávána stíţnost na určitou osobu,
adresuje se jejímu vedoucímu, pokud je předmětem stíţnosti
jednání celé instituce, podává se nadřízenému celé instituce. Jak
jiţ bylo uvedeno výše, pravidla pro přijímání a vyřizování stíţností
mohou být – po explicitním zrušení vládní vyhlášky č. 150/1958
Ú.L. – upraveny jen vnitřními předpisy dotyčného orgánu nebo
jiné právnické osoby. Stěţovatel tedy nebude mít většinou ţádné
právní prostředky, jak se řádného vyřízení své stíţnosti domoci.
Lze nicméně doufat, ţe mechanismus stanovený touto vyhláškou,
tedy vyřízení stíţnosti nejpozději do 30 dnů, oznámení způsobu
vyřízení stěţovateli a povinnost podniknout opatření k nápravě,
bude dodrţován i nadále.
V případě určitých komplikovanějších struktur bývá často
těţké se zorientovat a pochopit, jaký orgán je nadřízený anebo kdo
je kompetentní k vyřizování stíţností. V České republice nyní
existují 2 základní hierarchie správních úřadů:
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a) obce (včetně obcí s pověřeným obecním úřadem a obcí s
rozšířenou působností) – nové kraje – ministerstva či jiné ústřední
orgány státní správy
b) okresy – staré kraje – ministerstva či jiné ústřední orgány
státní správy.
Určité orgány s velmi komplikovanou strukturou někdy zřizují
zvláštní kontrolní orgány, jejichţ působnost zahrnuje veškerou
strukturu tohoto orgánu. Příkladem mohou být bezpečnostní sbory.
Pokud jde např. o stíţnosti na policii, existuje
 inspekce ministra vnitra: tento útvar se zabývá pouze trestnou
činností policie (coţ ovšem můţe být i trestný čin zneuţívání
pravomoci veřejného činitele dle § 158 trestního zákona,
který by mohl s diskriminací souviset). Inspekce není součástí
policie, nýbrţ podléhá Ministerstvu vnitra. Přijímáním
podnětů by se mělo zabývat 18. oddělení této inspekce.
 odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia je nadán
všeobecnou kontrolní pravomocí uvnitř policie.
V rámci policie je ovšem nejpřímějším mechanismem podání
stíţnosti přímo u útvaru nebo u sluţby, proti nimţ stíţnost
směřuje.

3.3.7.8. Stíţnosti a podněty zřizovatelům
právnických osob a politikům
Řada veřejných ústavů (kulturní či sportovní střediska, zařízení
sociálních sluţeb aj.) jsou zřizovány obcemi nebo kraji. Na jednání
těchto institucí si tedy lze stěţovat i u těchto zřizovatelů.
Zřizovatelé mívají vůči jimi zřízeným subjektům především
personální pravomoci.
Stíţnosti lze podávat u příslušných pracovníků obecních a
krajských úřadů.
Oslovit je moţno ale i zvolené zástupce obcí a krajů, tedy
místní a krajské politiky. Tito lidé, kteří mohou být např. členy
zastupitelstev, jsou často připraveni vyvinout snahu problémy
řešit, a pokud jsou jim podnět nebo stíţnost podány v alespoň
trochu konkrétní a projednatelné podobě, mohou se právě tito
politici stát těmi, kdo prošetření určité věci dají do pohybu.
Procesní moţností, kterou členové zastupitelstev mají, je např.
navrhnout projednávání určité záleţitosti na jednání zastupitelstva
či rady (dle § 82 a 94 zákona o obcích či § 34 zákona o krajích).
Na celostátní úrovni mohou stejnou funkci plnit poslanci (a
senátoři) Parlamentu ČR, kteří mají ve svých volebních obvodech
své regionální kanceláře a bývají v nich nejméně jednou týdně i
přítomni. Poslanec můţe v určité věci interpelovat příslušného
ministra dle čl. 53 Ústavy ČR. Ministr je povinen odpovědět do
30 dnů, a to i v případě, ţe interpelace nebyla podána ústně, nýbrţ
jen písemně prostřednictvím předsedy Poslanecké sněmovny.

3.3.7.9. Veřejný ochránce práv – ombudsman
Významné postavení si na poli boje proti diskriminaci svou
činností v posledních letech vydobyl veřejný ochránce práv se
sídlem v Brně. V jeho pravomoci je kontrola řady orgánů, a to
zejména těchto:
1. správních úřadů
2. obcí a krajů při výkonu veřejné správy
3. zařízení, v nichţ je omezena lidská svoboda (výkon vazby,
trestu, ochranná a ústavní výchova a ochranné léčení).
Veřejný ochránce práv slouţí dle § 1 zákona o veřejném
ochránci práv k ochraně osob (i právnických) před jednáním těchto
orgánů, „pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům
demokratického právního státu a dobré správy“. Diskriminační
povaha určitého jednání je zajisté v rozporu se všemi třemi těmito
soubory zásad.

Ombudsmanova pravomoc se nevztahuje na soudy a na
orgány činné v trestním řízení; jednání policie tedy můţe šetřit jen,
pokud policie nevyšetřuje určitý trestný čin dle trestního řádu
(např. zásahy policie při demonstracích ombudsman vyšetřovat
můţe).
Na ochránce se můţe obrátit kaţdý písemným podnětem,
který musí obsahovat mj. vylíčení podstatných okolností věci,
sdělení, zda věc byla předloţena také jinému státnímu orgánu,
popřípadě s jakým výsledkem, označení úřadu, popřípadě jméno a
příjmení nebo jiné údaje o totoţnosti osoby, jíţ se podnět týká,
doklad o tom, ţe úřad, jehoţ se podnět týká, byl neúspěšně vyzván
k nápravě, u právnické osoby oprávnění jednat za tuto osobu a
stejnopis rozhodnutí, pokud podnět směřuje proti rozhodnutí.
Veřejný ochránce můţe v rámci svého šetření i nahlíţet do
spisů, klást otázky zaměstnancům úřadu a rozmlouvat s osobami
umístěnými v zařízeních. Státní orgány jsou povinny s ním při
šetření spolupracovat.
Pokud veřejný ochránce práv zjistí v jednání úřadu nedostatky,
vydá o tom stanovisko, jehoţ součástí je i návrh opatření k
nápravě. Dotyčný úřad je povinen sdělit ochránci do 30 dnů anebo
do 60 dnů, jde-li o změnu právního předpisu, jaké opatření k
nápravě podnikl. Pokud úřad ochránci nevyhoví nebo pokud je
přijaté opatření nedostatečné, můţe ochránce informovat
nadřízený úřad a veřejnost.

3.3.7.10. Právo petiční
Zákon o právu petičním dává kaţdému – v souladu s čl. 18
Listiny základních práv a svobod – právo obracet se na státní
orgány a orgány územní samosprávy s ţádostmi, návrhy a
stíţnostmi, tedy s peticemi. Toto právo mají i právnické osoby.
Petici můţe teoreticky podat i jen jediná osoba.
Pod petici lze – ale není to nutné – shromaţďovat podpisy. K
podpisům je třeba uvést jméno, příjmení a bydliště.
Orgán, jemuţ je petice adresována, je povinen na ni odpovědět
do 30 dnů, uvést své stanovisko k obsahu petice a způsob jejího
vyřízení.

3.3.7.11. Zákon o svobodném přístupu
k informacím č. 106/1999 Sb.
S právními mimosoudními moţnostmi obrany před
diskriminací můţe souviset i zákon o svobodném přístupu k
informacím (stejně tak jako zákon o právu na informace o
ţivotním prostředí č. 123/1998 Sb.).
Zákon se vztahuje jak na státní orgány, tak na územní
samosprávné celky i na další veřejné instituce. Tyto subjekty jsou
povinny dle § 14 tohoto zákona poskytnout do 15 dnů ţadateli
takřka veškeré informace, které se týkají jejich činnosti.
Informace, které úřady mohou neposkytnout nebo dokonce
nesmějí poskytnout, jsou uvedeny v § 7 aţ 11 tohoto zákona.
Podle zákona se informací rozumí „jakýkoliv obsah nebo jeho
část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči,
zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého
v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního.“48 Úřad je pak povinen takovou informaci na
ţádost poskytnout. Podle zákona by tedy mělo být moţné ţádat i
oznámení důvodů pro určité rozhodnutí nebo opatření, pokud tyto
důvody jsou někde zaznamenány – třeba i neformálně. Pokud tyto
důvody zaznamenány nejsou a jsou tedy jen v hlavě rozhodujícího,
nejsou informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k
informacím a nelze ţádat jejich poskytnutí.

48 § 3 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím
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3.4. Medializace
V praxi můţe být poměrně účinnou metodou obrany proti
diskriminaci zveřejnění věci v médiích, zejména v tištěných
novinách či časopisech, v televizi, v rádiu či ve zpravodajských
stránkách na internetu.
Do médií není pochopitelně vţdy snadné proniknout. Média
totiţ nemají, aţ na výjimky, ţádnou povinnost cokoli publikovat a
věnují se tak jen těm případům a věcem, které jsou podle
pracovníků médií atraktivní (pro posluchače, čtenáře, diváky či
návštěvníky) anebo společensky důleţité. Na druhou stranu nutno
poznamenat, ţe medializace není tak obtíţná či nemoţná, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Někteří autorovi klienti se do médií
dostali, a to s kauzami, které byly často právnicky komplikované a
pro publikum tedy i náročné. Pokud jde ale o mediální zajímavost,
důleţité zmínit, ţe samotné slovo „diskriminace“ jiţ působí
přitaţlivě: stejně jako o korupci i o diskriminaci se stále mluví, ale
konkrétní případy se takřka nevyskytují. Média jsou tedy
pochopitelně po klasických diskriminačních kauzách do určité
míry hladová.

3.4.1. Postup při medializaci
Postup při medializaci můţe být vcelku neformální. Oběť
diskriminace můţe kontaktovat buď redakci jako celek anebo
určitého konkrétního novináře či reportéra. Je samozřejmě velmi
výhodné si zjistit, která rubrika či který pořad se podněty od
občanů zabývá, popř. který redaktor bývá vůči takovým podnětům
vstřícný. Hlavním problémem bývá prolomení předsudku, ţe na
média se obrací jen notoričtí stěţovatelé, kteří buď nejsou v právu
anebo kterým prostě nelze pomoci. Je tedy dobré, pokud oběť
dokáţe svou věc popsat co moţná nejvěcněji, ale přesto zajímavě a
pokud má o svých tvrzeních co nejvíce důkazů.
Medializace můţe samozřejmě probíhat i opačně, tedy
z iniciativy novináře, který přijde na stopu určité věci, která jej
zaujme, a snaţí se pak získat od jiných lidí další informace.
Pro vlastní chování při medializaci lze doporučit, aby ten, kdo
se na média obrátil:
- nedával novinářům k dispozici originály dokumentů (listiny,
nahrávky aj.), neboť novinář můţe tyto dokumenty ztratit (z
důvodů pravděpodobného nasazení na několika kauzách současně)
a způsobit tak škodu, která by se obtíţně prokazovala,
- nesnaţil se médiím podbízet a nenechal sebou manipulovat
do pozice, která mu nevyhovuje. Novináři si totiţ většinou udělají
o celé věci poměrně rychle určitý obrázek a snaţí se pak do
vytvořeného schématu přizpůsobit aktéry. Toto se můţe stát
zejména tehdy, kdyţ novinář sám hledá „materiál“ pro určitou
reportáţ (např. o tom, jak „zaměstnavatelé vykořisťují
zaměstnance“ nebo naopak jak „líní zaměstnanci ničí elán
podnikatelů“). Někdy pak hrozí nebezpečí, ţe novinář bude mít
tendenci upravit výpověď interviewované osoby tak, aby
odpovídala jeho představě,
- trval na informacích o tom, jak se jeho případ vyvíjí a jak
bude vypadat konečný výstup. Zejména by měl vyţadovat, aby
všechny informace o jeho osobě byly jím odsouhlasené, tedy
„autorizované“.
V ideálním případě by měla být mezi dotyčnou osobou a
sdělovacím prostředkem uzavřena písemná smlouva, která by
všechny vzájemná práva a povinnosti obou stran přesně zakotvila.
Toto se ale bohuţel v praxi neděje.
Kvalitní novinář se před zveřejněním celé věci snaţí získat i
vyjádření od protistrany, tedy od diskriminujícího. Tím dochází i
k určité konfrontaci diskriminovaného s diskriminujícím.
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je celkové vyznění mediální zprávy negativní pro toho, kdo
diskriminoval, můţe mu tato skutečnost způsobit váţné
problémy (špatná pověst, ztráta zaměstnání aj.) Mnoho lidí
obviněných z diskriminace tedy před neţádoucí publicitou
ustoupí, a buď oběti diskriminace vyhoví anebo se s ní
dohodne na jiném urovnání sporu.
 Zanedbatelné náklady: medializace nemá ţádné finanční
náklady.
 Rychlost: výroba mediální aféry je nesrovnatelně rychlejší
neţ jakékoli řízení soudní či správní.

3.4.3. Rizika a nevýhody
 Medializace můţe vyznít proti oběti: nikdo, kdo se obrátí
na média, nemá jistotu ohledně toho, jak celá kauza vyzní.
Většina médií, včetně tzv. seriózních, nedávají autorům
publikovaných textů a uţ vůbec ne osobám, které poskytly
rozhovor, finální výstup k autorizaci. Nikdo tedy neví, co
z řečeného nebo napsaného bude nakonec publikováno,
v jakém kontextu to bude publikováno a jak to vyzní. Záleţí
velmi na tom, jak dotyčný novinář celou věc pochopil, ale téţ
na časových a prostorových moţnostech daných médií.
Obrazně řečeno podstupuje kaţdý, kdo do médií jde, jistý
hazard – jeho „obraz“ v médiích můţe být lepší neţ ve
skutečnosti, ovšem můţe být také horší neţ ve skutečnosti a
jednotlivec na toto nemá v podstatě ţádný vliv49.
 Medializace se můţe obrátit proti oběti: veřejné mínění
sice dá oběti za pravdu, ţe byla diskriminována, ovšem
současně si o ní začne myslet, ţe je „potíţista“ či „potíţistka“,
coţ můţe mít následky do budoucnosti oběti. I kdyby oběť
získala na svou stranu veřejné mínění a způsobila velké
problémy tomu, kdo ji diskriminoval, pořád je velmi reálné
nebezpečí, ţe oběť diskriminace jiţ bude např. velmi obtíţně
hledat další zaměstnání.
 Medializace neřeší právní problém: medializace sama o
sobě jen informuje a nezjednává ţádnou nápravu. I mediálně
velmi úspěšná oběť můţe zjistit, ţe medializací se její situace
v ničem nezlepšila. Naopak orgány rozhodující o věci (soudy,
správní orgány) se mohou snaţit nebýt pod vlivem
mediálních sympatií a rozhodnou dokonce v neprospěch
diskriminovaného.
 Právní kroky obviněných proti oběti a proti médiím:
mnoho osob, které jsou v médiích obviněni z diskriminace,
podniknou právní kroky proti tomu, kdo si médiím stěţoval a
někdy i proti provozovateli příslušného sdělovacího
prostředku (třetím moţným ţalovaným je odpovědný
šéfredaktor). Pokud oběť diskriminace není schopna svá
medializovaná tvrzení prokázat, můţe být odsouzena
soukromoprávně (za poškození dobrého jména) anebo i
trestně za pomluvu (srov. 3.3.1.5.).
 Novináři mohou oběť zneuţít: úkolem novináře je často
udělat divácky co nejpřitaţlivější reportáţ či zprávu. Za tímto
účelem potřebuje novinář co nejradikálnější vyjádření a co
nejvíce nerozporných a snadno zaškatulkovatelných lidských
emocí. Novinář tak můţe – výslovně nebo skrytě, úmyslně
nebo bezděčně – oběť tlačit do pozic, do kterých by ona sama
zajít nechtěla. Oběť často nemůţe klást velký odpor, neboť se
snaţí být pro novináře „zajímavá“ a často nakonec udělá vše,
co po ní novinář chce, byť někdy na úkor i svých původních
představ, navzdory ochraně svého soukromí a někdy i proti
své důstojnosti.
U lidsky citlivějších kauz, jimiţ diskriminační kauzy často
jsou, se můţe přihodit ještě jiný lidský problém. Novinář můţe být
první osobou, které se interviewovaná osoba se svým trápením

3.4.2. Výhody medializace
 Masový efekt: i pokud se kauza nedostane do centrálních
českých médií, dozví se o případu velké mnoţství lidí. Pokud
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49 Vizuální média jsou v tomto pochopitelně nejzrádnější - obecně zvýhodňují zkušené
(např. politici, kteří v médiích často vystupují) oproti nováčkům (např. v diskusích
v rádiu nebo v TV)
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svěří. Ta pak získá k novinářovi velkou důvěru. Ovšem poté, co je
věc publikována, ztratí novinář logicky zájem o tuto osobu a
dotyčný člověk můţe být pak velmi zklamán.
Poradna pro občanství vzhledem ke svým zkušenostem nabádá
své klienty, aby medializaci svých případů vţdy předem
důkladně zváţili.
Vedle médií se lze se ţádostí o pomoc obrátit i na jiné
subjekty: na nevládní organizace, na politické zastupitele na
celostátní, krajské či obecní úrovni.

3.5. Soudní ochrana
3.5.1. Úvod
Ačkoli je antidiskriminační právo ČR obsaţeno v řadě
právních norem, nedává zákon dostatek jasných moţností, jak
se diskriminaci bránit soudní cestou. Tyto moţnosti se proto budou
lišit dle jednotlivých oblastí práva (rozdílná hmotněprávní úprava).
Obecně je moţno konstatovat, ţe jedinou právní oblastí, kde je
moţno hovořit o tom, ţe vnitrostátní legislativa plně vyhovuje
úpravě EU, je od 1.1.2004 právo pracovní (viz 3.5.4.).
V předpisech upravujících ostatní právní odvětví je hmotněprávní
ochrana před diskriminací zakotvena nedostatečně a domáhání se
svých práv v případném soudním řízení nemusí být vţdy spojeno
s úspěchem, proto lze ve většině případů doporučit pokusit se o
řešení mimosoudní a soudní cestu brát jako alternativu
v případech, kdy jiné moţnosti selhaly. Specifika soudního
postupu jsou podrobněji uvedeny níţe v jednotlivých kapitolách
(viz 3.5.5. a 3.5.6.).

3.5.2. Obecně k soudním ţalobám:
3.5.2.1. Před podáním ţaloby
Před podáním ţaloby by mělo dojít ke zváţení celé situace.
Pokud došlo k neúspěšnému pokusu o řešení některou z výše
uvedených mimosoudních alternativ, nezbývá jiná moţnost, neţ
domáhat se svých práv soudní cestou. Účastník by se v tomto
případě měl připravit, ţe v okamţiku, kdy se protistrana dozví o
podání ţaloby, můţe dojít k výraznému zhoršení vztahů, coţ
můţe např. v pracovněprávních vztazích vyvrcholit snahou
zaměstnavatele se pracovníka zbavit.

Možnosti obrany před diskriminací

 ţalobu je moţno podat i na jakémkoli okresním soudě ústně
do protokolu, kdy ţalobu sepíše soudní úředník, toto podání
je posuzováno identicky jako ţaloba,
 účastník můţe soud poţádat o přidělení advokáta i před
podáním ţaloby, ale návrh musí spojit s ţádostí o osvobození
od soudních poplatků, tzn. musí osvědčit výši svých příjmů a
případný movitý a nemovitý majetek a to, ţe nejde o svévolné
nebo zřejmé bezúspěšné uplatňování práva. Majetkové
poměry se osvědčují prostřednictvím zvláštního formuláře,
který je moţno vyzvednout v budově soudu – ust. § 30 o.s.ř.,
 účastník můţe také poţádat Českou advokátní komoru o
přidělení advokáta, který by ho zastupoval bezplatně nebo za
sníţenou odměnu. Vzor prohlášení o majetkových poměrech,
který třeba k ţádosti přiloţit, lze najít na www.cak.cz – ust. §
18 zákona o advokacii,
 místně příslušný je soud dle místa ţalovaného, tedy v obvodu
subjektu, který se dopustil diskriminačního jednání,
 věcně příslušný je buď soud okresní (v Praze obvodní soud) –
např. pracovněprávní spory, nebo soud krajský (v Praze jde o
Městský soud) – v případě ţaloby na ochranu osobnosti,
 soudní poplatek za podání ţaloby činí v případě náhrady újmy
do výše 15.000,- Kč 600,- Kč, nad tuto výši 4% z poţadované
částky – je moţno poţádat o osvobození od povinnosti hradit
soudní poplatek - nutno osvědčit majetkové poměry
(vyzvednout na soudě formulář a vyplněný jej přiloţit
k ţádosti o osvobození) – ust. § 138 odst. 1 o.s.ř.,
 v případě, ţe soud nepřiznal osvobození od soudních poplatků
je třeba poplatek uhradit buď v pokladně soudu při podání
ţaloby, nebo stejným způsobem na vyzvání soudu – většinou
cca do 1 měsíce po podání ţaloby,
 k ţalobě je nutno připojit veškeré přílohy, na které je v textu
odkazováno (pouze kopie), originály si ponechá podávající, je
nutné nezapomenout na plnou moc – v případě zastupování
advokátem, učiní za ţalující stranu tyto úkony on.

Samotné zahájení soudního sporu je spojeno s několika
obtíţemi, které se týkají především případné právní pomoci a
soudního poplatku za podání ţaloby. Při sepisování ţaloby je
třeba dbát na to, aby obsahovala všechny zákonem stanovené
náleţitosti, jinak soud ţalobu vrátí s poţadavky na její doplnění,
popřípadě odmítne. Proto je vhodné zváţit případnou konzultaci
s advokátem, který by eliminoval rizika spojená s podáním ţaloby
a účastníka v daném sporu zastupoval. Pokud nemá účastník
dostatek finančních prostředků na sluţby advokáta, je moţno
poţádat soud (i před podáním ţaloby) o jeho přidělení. Rovněţ je
moţné kontaktovat Českou advokátní komoru s ţádostí o
poskytnutí sluţeb advokáta bezplatně (podmínkou je předchozí
odmítnutí dvou různých advokátů). Samotné podání ţaloby je dále
spojeno s povinností hradit soudní poplatek, jehoţ výše se bude
odvíjet od výše případně poţadované finanční kompenzace (do
výše 15.000,- Kč činí soudní poplatek 600,-Kč, nad tuto částku 4%
ze ţalované částky).
Shrnutí:
 sepsání ţaloby je vhodné svěřit advokátovi, ţaloba se
zpravidla podává ve dvojím či vícero vyhotovení (tak, aby
jeden stejnopis zůstal u soudu a kaţdý z účastníků obdrţel po
jednom) a musí obsahovat: kterému soudu je určeno, kdo je
činí, které věci se týká a co sleduje, musí být podepsáno a
datováno,
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Vzor – ţádost o osvobození od soudních poplatků
Při podávání ţádosti o osvobození od soudních poplatků je třeba doloţit výši příjmů a osvědčit majetkové poměry
(movitý či nemovitý majetek, případné pohledávky apod.). Ţádost o osvobození od poplatků je moţno spojit s návrhem ve
věci samé, soud však zpravidla účastníku zašle svůj speciální formulář, bez jehoţ vyplnění osvobození nepřizná.

Ţádost o osvobození od soudních poplatků:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 20.10.2006
Ke sp. zn. 3 C 2096/2006
Ţalobkyně: Jana Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 28
Ţalovaný: Labuţník, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15
IČO 123456789
o 120.000,- Kč s příslušenstvím
Příloha dle textu
Věc: Ţádost ţalobkyně o osvobození od soudních poplatků
Vzhledem ke svým majetkovým a výdělkovým poměrům si dovoluji poţádat soud o osvobození od soudních
poplatků. Svoji ţádost odůvodňuji následovně:
V lednu letošního roku jsem přišla o zaměstnání, práci intenzivně sháním, nicméně jsem stále vedena v evidenci
uchazečů o zaměstnání a mým jediným příjmem jsou dávky státní sociální podpory ve výši 4.500,- Kč měsíčně a přídavky na
děti souhrnné výši 4.000,- Kč. Veškeré úspory jsem vyčerpala, nemovitý majetek nevlastním a z majetku movitého vlastním
pouze běţné vybavení domácnosti. Jsem rozvedená, pečuji o dvě nezletilé děti ve věku 10 a 12 let.
K ţádosti přikládám vyplněný formulář osvědčující mé majetkové a výdělkové poměry.
……………..
Jana Novotná
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Vzor – ţádost o přidělení advokáta
§ 30 občanského soudního řádu umoţňuje poţádat soud o ustanovení zástupce, který by účastníka zastupoval v řízení.
Předpoklady pro vyhovění ţádosti jsou jednak splnění podmínek pro osvobození od soudních poplatků a ochrana zájmu
účastníka. Ţádost o přidělení zástupce je moţno podat ještě před podáním ţaloby, v tomto případě je vhodné ji spojit
s ţádostí o osvobození od soudních poplatků. Zástupcem můţe být přidělen i advokát.

Ţádost o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř.:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 20.10.2006
Ke sp. zn. 3 C 2096/2006
Ţalobkyně: Jana Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 28
Ţalovaný: Labuţník, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15, IČO 123456789,
o 120.000,- Kč s příslušenstvím
Věc: Ţádost ţalobkyně o ustanovení zástupce podle § 30 o.s.ř.
Usnesením zdejšího soudu ze dne 12.10.2006 č.j. 3 C 2096/2006 -23 mi bylo přiznáno osvobození od soudních
poplatků podle § 138 o.s.ř.
Ţádám o ustanovení zástupce pro toto řízení, pokud moţno z řad advokátů, neboť se jedná o právně sloţitou věc.
……………..
Jana Novotná
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Vzor – ţádost o přidělení advokáta na advokátní komoru
Další moţnost bezplatné právní pomoci umoţňuje zákon o advokacii v ustanovení § 18. Podmínkou pro vyuţití této
moţnosti je podání ţádosti na adresu České advokátní komory, pobočka Brno, dále se přikládá potvrzení o odmítnutí
poskytnutí sluţeb od dvou různých advokátů a nutno je přiloţit i vyplněný formulář, který je moţné stáhnout na stránkách
České advokátní komory – www.cak.cz.

Ţádost o určení advokáta dle § 18 zákona o advokacii:
Česká advokátní komora
Pobočka Brno
nám. Svobody 84/15
602 00 Brno
V Praze, dne 28.11.2006
Věc: Ţádost o určení advokáta dle § 18 zákona o advokacii
Přílohy:
- prohlášení o příjmových a majetkových poměrech
- potvrzení o odmítnutí poskytnutí bezplatné právní sluţby AK JUDr. Vonásek
- potvrzení o odmítnutí poskytnutí bezplatné právní sluţby AK JUDr. Fiala
Dne 20.10.2006 jsem podala u Obvodního soudu pro Prahu 1 ţalobu v pracovněprávní věci (náhrada škody,
způsobené porušením zásady rovného zacházení na úseku odměňování, o 120 000,-Kč s přísl.), spojenou s ţádostí o
osvobození od soudních poplatků. Ţádosti o osvobození od soud. poplatků soud usnesením vyhověl, avšak mou ţádost o
ustanovení zástupce dle § 30 o.s.ř. zamítl.
Následně jsem poţádala postupně ve dvou advokátních kancelářích o právní pomoc (AK JUDr. Vonásek, a AK
JUDr. Fiala), v obou mi však bylo poskytnutí právních sluţeb odmítnuto. Vzhledem k tomu, ţe spor je značně sloţitý,
nezbývá mi nic jiného, neţ se obrátit na Advokátní komoru o určení advokáta pro uvedené řízení. Vzhledem k mým
majetkovým poměrům, které dokládám na přiloţeném tiskopise, ţádám o bezplatné poskytnutí sluţeb dle § 18 odst. 3 zákona
o advokacii.
S pozdravem.
………….…..
Jana Novotná
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3.5.2.2. Opravné prostředky
V případě, ţe soud první instance ţalobě nevyhoví, je moţné
do patnácti dnů od doručení rozsudku podat odvolání k soudu
krajskému (městskému) či u ţaloby na ochranu osobnosti k soudu
vrchnímu (nevztahuje se na správní soudnictví). Odvolání je v
tomto případě zpoplatněno ve stejné výši jako podání ţaloby (to
znamená, ţe je moţnost poţádat o osvobození od soudních
poplatků).
Odvolání musí obsahovat:
a) kterému soudu je určeno (soud nadřízený soudu, který o
věci rozhodoval v prvním stupni), kdo jej činí, které věci se týká
(musí být uvedena spisová značka nebo číslo jednací, proti
kterému rozhodnutí směřuje), co sleduje a musí být podepsáno a
datováno. Výrok rozhodnutí se často skládá z několika částí (např.
v bodě I. je uvedena úprava práv a povinností účastníků a v bodě
II. rozhodnutí o případné náhradě nákladů soudního řízení, které
jsou od sebe oddělovány římskými číslicemi) a proto je nutné v
odvolání uvést, proti které konkrétní části výroku odvolání
směřuje. Odvolání je třeba podat v potřebném počtu stejnopisů tak,
aby jeden stejnopis zůstal soudu a dále, aby kaţdý z účastníků
dostal po jednom stejnopisu.
b) v čem je spatřována nesprávnost rozhodnutí, proti kterému
je odvolání podáváno, a čeho se odvolatel domáhá (odvolací
návrh).
Rozhodnutí ve věci samé však lze napadnout pouze z
některého z těchto důvodů:
a) nebyly splněny podmínky řízení, to zn. došlo k procesnímu
pochybení na straně soudu (např. rozhodoval jiný soud, neţ
rozhodovat měl),
b) soud prvního stupně nepřihlédl ke skutečnostem, které tvrdil
odvolatel u soudu prvního stupně, nebo soud prvního stupně
nepřihlédl k důkazům, které mu odvolatel předloţil,
c) soud prvního stupně neúplně zjistil skutkový stav věci,
neboť neprovedl navrţené důkazy potřebné k prokázání
rozhodných skutečností,
d) soud prvního stupně dospěl na základě provedených důkazů
k nesprávným skutkovým zjištěním,
e) po skončení řízení v prvním stupni vyšly najevo nové
důkazy, které u soudu prvního stupně nebyly uplatněny,
f) rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá v nesprávném
právním posouzení věci
Odvolací soud po přijetí odvolání určí termín projednání
tohoto odvolání. Při odvolacím řízení můţe soud dokazování před
soudem prvního stupně opakovat nebo jen doplnit. V určitých
případech ovšem jiţ nelze v odvolacím řízení navrhovat nové
důkazy. Odvolací řízení skončí rozhodnutím soudu tak, ţe soud
rozsudek napadaný odvoláním potvrdí nebo změní.
Shrnutí:
 lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů od převzetí písemného
vyhotovení rozsudku,
 odvoláním je moţno rozsudek napadnout v plném rozsahu,
popř. jeho jednotlivé výroky, vţdy však musí být
specifikováno v jakém rozsahu je rozsudek napadán,
 odvolání se podává soudu vyššího stupně příslušného pro
obvod soudu první instance, avšak je třeba jej fakticky zaslat
soudu prvostupňovému v potřebném počtu stejnopisů,
 podání odvolání je zpoplatněno – výše poplatku je totoţná
jako u podání ţaloby (viz 3.5.2.1.) – a v případě, ţe bylo
ţalobci přiznáno osvobození od povinnosti hradit soudní
poplatek jiţ za podání ţaloby, vztahuje se toto osvobození i
na odvolací řízení,
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 snadno pouţitelným odvolacím důvodem můţe být zejména
nesprávné právní posouzení,
 sepsání odvolání je vhodné svěřit právnímu zástupci.

3.5.3. Specifika diskriminačních ţalob včetně
přesunu důkazního břemene
Diskriminačními ţalobami nazýváme soudní podání účastníků
ve sporech, které mají diskriminační prvek, tedy ve sporech, ve
kterých došlo k nerovnému zacházení z důvodu např. věku,
pohlaví, etnického původu apod. Jak jiţ bylo naznačeno výše,
jednotlivé ţaloby (resp. v nich obsaţené poţadavky na nápravu
situace) i samotné následné soudní řízení se mohou dosti odlišovat,
dle druhu hmotněprávní úpravy.

3.5.3.1. Přesun důkazního břemene ve sporech s
diskriminačním prvkem
Důkazní břemeno je upraveno v občanském soudním řádu
(zákon č. 99/1963 Sb.) pro spory s diskriminačním prvkem odlišně
od ostatních sporů. V běţných sporech (tj. mimo diskriminační
spory) je povinností ţalující strany prokázat (a tím přesvědčit
soud), ţe došlo k jednání, které je popisováno v ţalobě. Pokud se v
ţalobě popisované jednání ţalující straně prokázat nepodaří,
prohraje spor a vznikne jí i povinnost úhrady nákladů řízení straně
ţalované.
Pro spory s diskriminačním prvkem je důkazní břemeno
upraveno v § 133a občanského soudního řádu odlišně od výše
nastíněné obecné úpravy. Dochází zde k jeho přesunu ze strany
ţalující – osoby, která ţalobu podala – na stranu ţalovanou –
osobu, vůči níţ ţaloba směřuje (novelizace byla provedena s
účinností od 1.1.2001 a byla reakcí na závazek ČR vyplývající ze
směrnice Rady ES č. 97/80/ES ze dne 15.12.1997 o důkazním
břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví, následně
bylo ustanovení § 133a rozšířeno zákonem č. 151/2002 Sb., který
do něj promítl poţadavky dalších dvou evropských směrnic, tj.
Směrnice Rady č. 2000/43/ES ze dne 29.6.2000, provádějící
zásadu rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na rasový
nebo etnický původ, a Směrnice Rady č. 2000/78/ES ze dne
27.11.2000, zakládající obecný rámec pro rovné zacházení v
zaměstnání a povolání). Výše zmiňovaný přesun důkazního
břemene má dopomoci osobám, které se cítí diskriminovány, k
účinnému prosazení práva na rovné zacházení tak, ţe skutečnosti o
jimi tvrzeném diskriminačním jednání „má soud za prokázané,
pokud v řízení nevyšel najevo opak“, tzn. ţe probíhá standardní
zjišťování skutkového stavu, kdy ţádná z procesních stran není
limitována v předkládaných tvrzeních nebo v navrhování
důkazních prostředků, ale zároveň je podmíněně přičítána (tj.
neprokáţe-li se v řízení jakkoli opak) pravdivostní hodnota
tvrzením ţalobce o nerovném zacházení, a tím se z něj snímá
břemeno důkazu. Ţalovanému tato skutečnost ovšem neupírá
moţnost prokázat nepravdivost takového tvrzení pomocí důkazů
svědčících o rovném zacházení. Ţalovaný tak prokazuje své
chování a nikoliv zdrţení se nepřípustného chování.
K přesunu důkazního břemene dochází
1)
v pracovněprávních sporech týkajících se přímé či
nepřímé diskriminace z důvodu pohlaví, rasového nebo etnického
původu, náboţenství, víry, světového názoru, zdravotního
postiţení, věku anebo sexuální orientace a dále
2)
v případech přímé či nepřímé diskriminace zaloţené na
základě rasového nebo etnického původu ve věcech poskytování
zdravotní a sociální péče, pomoci v hmotné nouzi, přístupu ke
vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám,
členství v organizacích zaměstnanců nebo zaměstnavatelů a
členství v profesních a zájmových sdruţeních a při prodeji zboţí v
obchodě nebo poskytování sluţeb.
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V ostatních případech k přesunu důkazního břemene
nedochází.

3.5.4. Moţnosti soudní ochrany před diskriminací
v pracovněprávních vztazích
Diskriminaci v pracovněprávních vztazích je moţno členit dle
hmotněprávní úpravy na dvě základní oblasti, a to oblast přístupu
k zaměstnání (přijímání do zaměstnání) a na oblast samotného
zaměstnání (např. platová diskriminace, sexuální obtěţování
apod.).

3.5.4.1. Soudní ochrana před diskriminací
v přístupu k zaměstnání
Zákaz diskriminace v přístupu k zaměstnání je upraven
v zákoně o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Pokud dojde k diskriminaci v přístupu
k zaměstnání i přes tento zákaz, a ostatní prostředky nápravy
selhaly (mimosoudní řešení sporů), můţe se osoba, která byla
diskriminována u soudu dle § 4 odst. 10 zákona o zaměstnanosti
domáhat, aby
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(zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), který
stanoví, ţe fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti,
zejména ţivota a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakoţ i
soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. V tomto případě
je moţno se domáhat náhrady nemajetkové újmy v penězích.

3.5.4.3. Výklad pojmů týkajících se rovného
odměňování
Rovné odměňování – stejná odměna za vykonanou práci,
kterou lze hodnotit jako stejnou či stejné hodnoty, mezi muţi a
ţenami, vykonávanou u stejného zaměstnavatele.
Stejná práce – práce totoţná, tzn. v případech úkolové
odměny se jedná o stejný pracovní úkol, v případech časové
odměny se jedná o stejnou dobu práce. Výjimkou jsou situace, kdy
jsou totoţné činnosti po dlouhou dobu vykonávány osobami,
jejichţ kvalifikace je ale pro výkon těchto činností různá.
Práce stejné hodnoty – práci stejné hodnoty je moţné
identifikovat podle těchto kritérií:
 kvalifikace (vzdělání, praxe),

 bylo upuštěno od tohoto porušování předpisů,

 dovednosti (řešení problémů, sociální dovednosti),

 došlo k odstranění následků tohoto porušování,

 odpovědnost (za hmotné zdroje a informace, za lidské zdroje,
za plánování, rozvoj, výsledky a řízení práce),

 jí bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění,
 pokud byla ve značné míře sníţena důstojnost fyzické osoby
nebo její váţnost a nebylo postačující zajištění nápravy podle
předchozí věty, je moţno se domáhat náhrady nemajetkové
újmy v penězích. Výše této náhrady se posuzuje podle návrhu
fyzické osoby s přihlédnutím k závaţnosti vzniklé újmy a k
okolnostem, za nichţ k porušení práv a povinností došlo.
Domáhat se lze jednoho nebo i více z výše uvedených nároků.
Ţaloba je v tomto případě podávána k okresnímu soudu
v obvodu sídla diskriminujícího zaměstnavatele. Tato oblast je
upravena velmi transparentně a při domáhání se svých práv se není
třeba obávat komplikací spojených s právním posouzením případu.

3.5.4.2. Soudní ochrana před diskriminací
v zaměstnání
Co se týče diskriminace v samotném zaměstnání, tato
problematika je upravena v zákoníku práce ne zcela jednoznačně.
Současný zákoník práce (zákon č. 65/1965 Sb.) obsahuje úpravu
zcela analogickou zákonu o zaměstnanosti. Od. 1.1.2007 však
začne platit jiţ schválený nový zákoník práce (č. 262/2006 Sb.),
který nároky vzniklé porušením práva na rovné zacházení
neupravuje zcela jasně (viz 3.3.3.1. Budou tedy existovat
následující tři varianty postupu).
První variantou je pouţití analogie zákona o zaměstnanosti,
tedy právního předpisu, který je svou povahou této problematice
nejbliţší. V tomto případě platí, ţe je moţno se domáhat výše
uvedených 4 nároků (viz 3.5.4.1.).
Druhou variantou je vyuţití obecné úpravy odpovědnosti za
škodu dle zákoníku práce. V tomto případě je však nutno
prokazovat příčinnou souvislost mezi jednáním zaměstnavatele,
spočívajícím v diskriminačním jednání, a vznikem újmy, a to
včetně vyčíslení výše této újmy. Zaměstnavatel je poté povinen
nahradit skutečnou škodu v penězích. Tuto variantu je však moţné
pouţít pouze v případech, ve kterých dojde ke vzniku hmotné
újmy (např. v případě diskriminace v odměňování – hmotnou
újmou je zde rozdíl mezi platem diskriminované osoby a osoby
opačného pohlaví – osoby srovnávané, která vykonává v téţe
firmě stejnou práci či práci stejné hodnoty). V ostatních případech
(např. šikanování na pracovišti, obtěţování apod.) dle této varianty
postupovat nelze.
Třetí variantou je postup dle obecné úpravy ochrany
osobnosti obsaţené v ust. § 11 a násl. občanského zákoníku
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 pracovní zátěţ (psychická zátěţ, fyzická zátěţ),
 pracovní podmínky (fyzikální, chemické a biologické
podmínky, mentální podmínky).
Stejná hodnota se však posuzuje výlučně objektivně vzhledem
k výše uvedeným moţným poţadavkům bez ohledu na výkon
konkrétního pracovníka. Je třeba ji hodnotit bez ohledu na osobní
kvality jejího vykonavatele.
Přímá
diskriminace
z důvodu
pohlaví
v oblasti
odměňování – v oblasti pracovní odměny za vykonanou práci
(mzda, plat) dojde k přímé diskriminaci, pokud jedna osoba u
téhoţ zaměstnavatele bude odměňována nevýhodněji, neţ osoba
druhá opačného pohlaví, přičemţ obě budou vykonávat stejnou
práci či práci stejné hodnoty.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe je třeba vycházet z těchto
skutečností:
 práce musí být vykonávána u stejného zaměstnavatele (resp.
odměna musí být vyplácena ze stejného zdroje),
 musí se jednat o stejnou práci či práci stejné hodnoty,
 porovnávané osoby musí být opačného pohlaví,
 důvodem rozdílu v pracovní odměně není objektivní důvod
nezávislý na pohlaví zaměstnanců (např. potřebný odborný
výcvik; rozdílný výkon v případech úkolové mzdy, která je
totoţná za jednotku úkolu pro obě pohlaví; rozdílná doba
práce v případech odměny vyplácené za jednotku času; vyšší
subjektivní kvality jednotlivého pracovníka – tyto skutečnosti
lze však hodnotit pouze jako součást hodnocení výsledků
práce v rámci motivačních sloţek mzdy, přičemţ kritéria
hodnocení musí vycházet z objektivně měřitelných veličin a
musí být transparentní tak, aby pracovníci mohli sami
identifikovat důvody rozdílu mezi platem muţe a ţeny, kteří
konají stejnou práci).
Nepřímá diskriminace – zaměstnavatel pouţije z hlediska
pohlaví zdánlivě neutrálního kritéria v oblasti odměňování
pracovníků, které však má nepříznivé důsledky pro mnohem větší
počet zástupců jednoho pohlaví neţ pohlaví druhého (např.
zkrácené pracovní úvazky v případech, kdy jsou na tyto úvazky
zaměstnávány převáţně ţeny a následně jsou nestejně
odměňovány, ve srovnání se svými muţskými kolegy – např.
zaměstnavatel jim nepřizná některou z nenárokových sloţek
odměny, která je přiznána pouze pracovníkům pracujícím na plný
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úvazek). V případě, ţe zaměstnavatel nemá pro tyto důsledky
rozumné odůvodnění, jedná se o nepřímou diskriminaci. Rozumné
odůvodnění by v tomto případě mělo směřovat k dosaţení
oprávněného cíle, který je v daném případě přiměřený a nezbytný.
Charakter přípustných důvodů odůvodnění tohoto postupu lze
částečně vymezit na základě judikatury ESD:
 odůvodnění musí být přiměřené s ohledem na rozdíl
v odměnách v daném případě (např. podmínky na pracovním
trhu),
 odůvodnění nesmí být pouze zobecněním nijak dále
nepodloţených dojmů – netransparentnost,
 kritéria, na kterých jsou rozdíly v odměnách závislé, musí mít
vztah ke specifickým úkolům, které má dotyčný pracovník ve
své pracovní náplni.
Pracovník – nutno vykládat v souladu s objektivními kritérii,
kterými se vyznačuje zaměstnanecký vztah se zřetelem na práva a
povinnosti zúčastněných osob. Základním rysem zaměstnaneckého
vztahu je, ţe osoba vykonává sluţbu hospodářské hodnoty pro
jinou osobu a pod vedením jiné osoby a za to dostává odměnu.
Odměna – zahrnuje mzdu nebo plat a veškerá ostatní plnění
poskytovaná zaměstnavatelem přímo nebo nepřímo, v hotovosti
nebo naturálně zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. Do
odměny za vykonanou práci se rovněţ započítávají:
 odměny a prémie (např. výdělek v úkolových a obdobných
výkonných mzdách),
 příplatky za práci přesčas, za práci v noci, za práci v sobotu a
v neděli a za práci ve směnných reţimech,
 jiné příplatky a mzdová zvýhodnění (za práci ve ztíţeném a
zdraví škodlivém prostředí, za zvláštní kvalifikaci a profesní
znalosti a schopnosti, hodnostní příplatek apod.),
 odměny podle výsledků hospodaření,
 naturální mzdy,
 odměny za pracovní pohotovost,
 dary zaměstnavatele a mimořádné výplaty, vyplácené obvykle
ke konci roku (13. a 14. plat),
 příspěvek na penzijní připojištění,
 sleva na produkty firmy (včetně např. slev na jízdném
poskytované zaměstnavatelem – dopravcem),
 příspěvky na bydlení,
 sluţební poţitky, jako poskytování sluţebních vozů nebo
telefonů k soukromým účelům,
 příspěvky ve formě spoření, prodej akcií,
 příspěvky z FKSP,
 výdaje ze sociálního fondu,
 příspěvky na dopravu,
 stravenky nebo příspěvky na stravování.

3.5.4.4. Vzory podání v pracovněprávních vztazích

Obecná pravidla
V případech přímé diskriminace v odměňování (porušení
zásady rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné
hodnoty) se pracovník můţe domáhat především dorovnání
odměny za vykonanou práci na stejnou úroveň jako kolega
opačného pohlaví vykonávající stejnou práci či práci stejné
hodnoty u téhoţ zaměstnavatele (tzn. cílem je, aby se
zaměstnavatel zdrţel diskriminačního jednání do budoucna) a
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zároveň vyplacení rozdílu za dobu, kdy byl odměňován
nevýhodněji neţ výše specifikovaný kolega (tzn. náhrada škody,
která pracovníkovi vznikla v souvislosti s diskriminačním
jednáním zaměstnavatele, tedy dorovnání mzdy za minulost).
Vzhledem k nedostatku současné právní úpravy, kdy zákoník
práce odkazuje v těchto případech na zvláštní právní předpis
(antidiskriminační zákon), který však doposud nebyl schválen, je
třeba vycházet z úpravy obecné odpovědnosti v zákoníku práce.
V případě, ţe se zaměstnavatel dopustí diskriminačního
jednání (obtěţování, šikana atd.), u kterého není moţno se
domáhat náhrady hmotné újmy (způsobené škody), ale je nutné se
domáhat náhrady nemateriální újmy (případná omluva spojená s
finanční kompenzací), je nezbytné se vzhledem k absenci speciální
úpravy domáhat svých práv prostřednictvím obecné úpravy
ochrany osobnosti dle občanského zákoníku (ust. § 11).
Co se týče konkrétních ustanovení, je třeba ţalobu koncipovat
tak, ţe jednání zaměstnavatele je porušením povinnosti
zaměstnavatele dodrţovat zásadu poskytování stejné mzdy
nebo platu a jiných peněţitých plnění a plnění nepeněţité hodnoty,
popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty (§ 13
odst. 2 písm. c) ZP a § 16 odst. 1 ZP). Tato zásada je dále
specifikována v ust. § 110 ZP. Nedodrţení výše uvedené zásady ze
strany zaměstnavatele je porušením právních povinností a
zaměstnavatel tedy odpovídá pracovníkovi za vzniklou škodu
(skutečnost, ţe škoda vznikla v tomto případě při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, je evidentní – §
265 odst. 1 ZP). Za škodu je zde povaţován rozdíl mezi výdělkem
pracovníka a jeho kolegy opačného pohlaví vykonávajícího
práci stejnou či stejné hodnoty u stejného zaměstnavatele.
S úspěchem se lze domáhat náhrady takto vzniklé újmy za období
3 let zpětně, u období delšího by ţalovaná strana s úspěchem
uplatnila námitku promlčení.
Soudem příslušným k podání ţaloby je okresní soud, v jehoţ
obvodu má zaměstnavatel sídlo. Spory rozhodují specializované
senáty.
Zaměstnavatel bude nejčastěji namítat, ţe důvodem rozdílu v
odměňování je určitá konkrétní rozumná příčina beze vztahu
k pohlaví ţalující osoby (pracovníka). Tato námitka můţe mít
několik podob, především v závislosti na druhu odměny za
vykonanou práci. Pokud bude sjednána odměna časová (tzn. v Kč
za určité časové období – hodina, den, měsíc), bude zaměstnavatel
argumentovat tím, ţe pracovník pobírající niţší mzdu pracoval
kratší časové období. V případech úkolové mzdy bude
zaměstnavatel namítat rozdílný počet splněných jednotek úkolu.
V případě, ţe by předchozí argumenty nebylo moţno pouţít, bude
zaměstnavatel namítat vyšší subjektivní kvality jednotlivého
pracovníka – zde však musí prokázat, ţe kritéria hodnocení
vycházejí z objektivně měřitelných veličin (nejedná se o
subjektivní hodnocení nadřízeného pracovníka) a jsou
transparentní, tedy, ţe pracovníci jsou schopni sami identifikovat
důvody rozdílů mezi platem pracovníků opačného pohlaví
vykonávajících stejnou práci či práci stejné hodnoty u téhoţ
zaměstnavatele.
V případě, ţe zaměstnavatel s pracovníkem ukončil pracovní
poměr z důvodu, ţe se pracovník zákonnou cestou domáhal svých
práv, jedná se o neplatné rozvázání pracovního poměru.
Pracovník musí bez zbytečného odkladu sdělit zaměstnavateli, ţe
trvá na tom, aby ho dále zaměstnával (přísluší mu za toto období
náhrada mzdy) a dále je třeba ve lhůtě 2 měsíců od data, kdy měl
pracovní poměr skončit, podat soudu ţalobu na neplatnost
výpovědi – ust. § 14 odst. 2 ve spojení s ust. § 69 a násl. zákoníku
práce.
Postih zaměstnance za to, ţe se zaměstnanec domáhal svých
práv na rovné zacházení je rovněţ tzv. pronásledováním, coţ je
jeden z druhů diskriminace (viz 1.7.1.6.)
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Vzor – Ţaloba na odstranění diskriminace na úseku rovného odměňování muţů a ţen za stejnou
práci či práci stejné hodnoty – diskriminace v pracovní odměně na základě pohlaví
Skutkový stav:
Pan X a paní Y pracovali u železničního přepravce v osobní přepravě na pozici průvodčích. Paní Y k této společnosti
nastoupila v roce 2003, pan X v roce 2005, oba měli uzavřeny pracovní smlouvu na dobu neurčitou, přičemž paní Y pobírala
hrubou mzdu ve výši 15.000,- Kč měsíčně a pan X pobíral hrubou mzdu ve výši 18.000,- Kč měsíčně. Oba konali stejnou práci.
Paní Y se dozvěděla o rozdílné výši pracovní odměny, byla přesvědčená, že se jedná o diskriminaci, a proto se obrátila na
soud.
Navštívila advokáta v místě svého bydliště, popsala mu skutkový stav a chtěla na zaměstnavatele podat žalobu pro
porušení zásady rovného zacházení. Advokát žalobu sepsal a domáhal se v ní náhrady škody za vzniklou újmu (doplatek
rozdílu mzdy) a dorovnání mzdy na úroveň kolegy konajícího stejnou práci. Žaloba byla podána v květnu 2007, soudní
poplatek činil 4% ze žalované částky, která byla 3.000,- Kč x 36 měsíců, tzn. 4% ze 108.000,- Kč, tj. 4.320,- Kč.
Soud nařídil jednání, paní Y soudu předložila pracovní smlouvu, ve které byla sjednána odměna za vykonanou práci ve
výši 15.000,- Kč měsíčně, dále předložila několik výplatních pásek a navrhla výslech pana X. Soud se seznámil s předloženými
listinnými důkazy a přistoupil k výslechu pana X. Pan X uvedl, že u totožného zaměstnavatele uzavřel pracovní smlouvu v roce
2005 a byla s ním sjednána odměna za vykonanou práci ve výši 18.000,- Kč měsíčně. Soud tedy vzal tvrzené skutečnosti stran
diskriminace za prokázané a bylo na zaměstnavateli, aby prokázal, že pro rozdílné zacházení existoval nějaký
ospravedlnitelný důvod nezávislý na pohlaví obou pracovníků. Zaměstnavatel tvrdil, že oba pracovníci bez jakéhokoli nátlaku
uzavřeli pracovní smlouvy, v nichž byla sjednána rozdílná výše odměny, a nelze tedy vinit zaměstnavatele, že paní Y
přistoupila na částku nižší. Pan X navíc nastoupil do firmy v době, kdy došlo k razantnímu navýšení státních dotací na osobní
přepravu i zvětšení objemu přepravovaných cestujících, což mělo za následek nižší ztrátu dopravce, a proto mohl panu X
nabídnout vyšší odměnu za vykonanou práci.
Soud s argumentací přepravní společnosti nesouhlasil, poukázal na ust. § 13 odst. 2 písm. c) ve spojení s ust. § 110 odst. 1
zákoníku práce, kdy uzavřel s tím, že přímou diskriminaci mezi mužem a ženou nelze odůvodnit ani hospodářskými, ani jinými
pro přepravní společnost relevantními hledisky. Pokud společnost v daném období realizovala nižší ztrátu a chtěla zvýšit
odměny pracovníků za vykonanou práci, měla dbát, aby nedošlo k diskriminaci. Projednávaný případ označil za přímou
diskriminaci z důvodu pohlaví a zaměstnavateli uložil povinnost dorovnat paní Y odměnu za vykonanou práci na úroveň pana
X a zároveň paní Y uhradit náhradu škody ve výši rozdílu pracovní odměny mezi ní a panem X za celé období. Dále uložil
žalované společnosti povinnost k úhradě nákladů paní Y.

Ţaloba na náhradu škody – stejná práce – § 265 odst. 1 zákoníku práce:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 30.5.2007
Ţalobkyně: Yveta Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25, zastoupena JUDr. Aloisem Výborným, advokátem,
sídlem Národní 88, Praha 1, IČ 987654321, ČAK 12345
Ţalovaný: První Přepravní, a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15, IČO 123456789, zastoupena Emilem
Novým, předsedou představenstva
o 108.000 ,- Kč s příslušenstvím
Věc: Ţaloba na náhradu škody způsobené porušením zásady rovného zacházení v pracovněprávních vztazích
- soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu
- přílohy dle textu
- dvojmo
Dne 30.5.2004 uzavřela ţalovaná společnost se ţalobkyní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V pracovní smlouvě
bylo ujednáno zařazení ţalobkyně na pozici průvodčí s hrubou měsíční mzdou ve výši 15.000,- Kč.
Dne 30.5.2006 ţalovaná společnost uzavřela pracovní smlouvu na dobu neurčitou s panem Xaverem Novákem.
V této smlouvě bylo ujednáno zařazení pana Nováka na pozici průvodčího s hrubou měsíční mzdou ve výši 18.000,- Kč
měsíčně.
Ţalobkyně i pan Novák jsou u ţalované společnosti zařazeni na stejnou pracovní pozici a vykonávají stejnou práci,
odměna za vykonanou práci je však stanovena rozdílně.
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O rozdílu v odměně za vykonanou práci se ţalobkyně dozvěděla dne 31.7.2006. Dne 1.8.2006 proto kontaktovala
předsedu představenstva ţalované společnosti se stíţností na porušování zásady rovného zacházení. Téhoţ dne se ţalobkyně
obrátila na odborovou organizaci s ţádostí o pomoc při řešení situace. Předseda představenstva ţalované společnosti stíţnost
ţalobkyně označil jako neoprávněnou a argumentoval tím, ţe pracovní smlouvu uzavřela dobrovolně, odměna za vykonanou
práci byla sjednána po vzájemné dohodě obou stran a nelze tedy ţalovanou společnost vinit z toho, ţe ţalobkyně přistoupila
na částku niţší neţ pan Novák. Pan Novák navíc nastoupil do ţalované společnosti v době, kdy došlo k výraznému zvýšení
státních dotací na osobní přepravu a rovněţ ke zvýšení objemu přepravených cestujících, coţ mělo za následek niţší ztrátu
ţalované společnosti, a proto mohla být panu Novákovi při jeho nástupu do zaměstnání nabídnuta vyšší odměna za vykonanou
práci. S tímto závěrem nelze souhlasit.
Dne 25.8.2006 ţalobkyně kontaktovala oblastní inspektorát práce, který u ţalované společnosti provedl kontrolu a
konstatoval, ţe došlo ke spáchání přestupku na úseku odměňování dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň ţalované společnosti uloţil do 30 dnů od doručení rozhodnutí sjednat nápravu a
zaplatit pokutu ve výši 300.000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2006.
K důkazu navrhuji:
- kopii pracovní smlouvy ţalobkyně,
- výslech účastníků řízení,
- svědeckou výpověď pana Xavera Nováka, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 35,
- výplatní pásku ţalobkyně za měsíce říjen, listopad, prosinec 2006,
- stíţnost ţalobkyně ţalované společnosti ze dne 1.8.2006,
- ţádost ţalobkyně o pomoc odborové organizace ze dne 1.8.2006,
odpověď ţalované společnosti na stíţnost ţalobkyně ze dne 15.8.2006,
- stíţnost ţalobkyně na oblastní inspektorát práce ze dne 25.8.2006,
- vyrozumění o provedené kontrole ze dne 25.10.2006.
II.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe se ţalovaná společnost dopustila porušení ust. § 13 odst. 2 písm. b), c) zákoníku práce
ve spojení s ust. § 16 odst. 1 o ust. § 110 odst. 1 zákoníku práce. Dle ust. § 265 odst. zákoníku práce zaměstnavatel odpovídá
zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních
povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.
Dle ust. § 133a o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého
pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.
Domnívám se, ţe přímou diskriminaci mezi muţem a ţenou nelze odůvodnit ani hospodářskými ani jinými pro
přepravní společnost relevantními hledisky. Pokud ţalovaná společnost v daném období realizovala niţší ztrátu a chtěla zvýšit
odměnu pracovníků za vykonanou práci, měla dbát, aby nedošlo k diskriminaci.
Protiprávním jednáním ţalované společnosti vznikla ţalobkyni újma, kterou lze vyčíslit jako rozdíl mezi odměnou za
vykonanou práci poskytnutou ţalobkyni a panu Novákovi, který pracoval u ţalované společnosti na stejné pozici. Ţalobkyně
nastoupila do pracovního poměru 30.5.2004, k dnešnímu dni tedy u ţalované společnosti pracuje 36 měsíců, měsíční rozdíl
mezi příjmem ţalobkyně a pana Nováka činí 3.000,- Kč hrubého. Výše škody k dnešnímu dni činí 108.000,- Kč.
Ţalobkyně se dále domáhá, aby ţalovaná společnost upustila od protiprávního jednání, tedy aby dodrţovala zásadu
rovného zacházení, coţ v praxi znamená dorovnání pracovní odměny ţalobkyně na úroveň pracovní odměny pana Nováka.
III.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaný je povinen nahradit ţalobkyni škodu ve výši 108.000,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.
II. Ţalovaný je povinen navýšit měsíční mzdu ţalobkyně o 3.000,- Kč brutto do tří dnů od právní moci rozsudku.
III. Ţalovaný je povinen nahradit ţalobkyni náklady řízení.
……………….
Yveta Novotná
V zast. JUDr. Alois Výborný
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Vzor – ţaloba na odstranění diskriminačního jednání v přístupu k zaměstnání, včetně náhrady
nemajetkové újmy – diskriminace v přístupu k zaměstnání na základě věku
Jak uvedeno výše (viz 3.5.4.1.), má v případech diskriminačního jednání v oblasti přístupu k zaměstnání postiţená osoba
právo domáhat mimo jiné, aby:





bylo upuštěno od tohoto porušování,
byly odstraněny následky tohoto porušování,
jí bylo dáno přiměřené zadostiučinění,
popř. náhrada nemajetkové újmy v penězích, pokud by se nejevil dostačující postup dle předchozích 3 bodů a důstojnost
či váţnost osoby byla sníţena ve značné míře.

Upuštění od porušování a odstraňování následků porušení nelze vykládat jako povinnost zaměstnavatele původně
odmítnutého uchazeče o zaměstnání do tohoto zaměstnání přijmout. Výše přiměřeného zadostiučinění se bude vyčíslovat
rovněţ velice obtíţně, svoji roli bude hrát, zda ke sníţení důstojnosti došlo v přítomnosti jiných osob, hypoteticky lze
ţalovanou částku odvozovat i z rozdílu mezi příjmem z pracovního místa, na něţ uchazeč nebyl přijat na jedné straně, a
příjmem z pracovního místa jiného, na které přijat byl.
Skutkový stav:
Paní A vykonávala 20 let práci u bezpečnostní agentury. Zaměstnavatel ji propustil z důvodu organizačních změn. Paní A
posléze sháněla práci v oboru u jiného zaměstnavatele, který jí byl doporučen kolegou z bývalé práce. Potenciálního
zaměstnavatele kontaktovala nejprve telefonicky a bylo jí sděleno, že stále shánějí několik desítek nových pracovníků na
ostrahu pozice detektiv v obchodě a byl jí sdělen termín přijímacího pohovoru. Při přijímacím pohovoru zaměstnavatel paní A
sdělil, že sice splňuje všechna kritéria pro přijetí do nového zaměstnání, nicméně jsou preferování uchazeči mladšího věku, a
proto jí nemůže přijmout. U přijímacího pohovoru byl přítomen i známý paní A, který se o danou pozici rovněž ucházel a
nebyl přijat z téhož důvodu. Paní A se rozhodla domáhat svých práv soudní cestou.
Ještě lepší pozici by paní A měla tehdy, pokud by se jí podařilo najít jiné osoby, které do zaměstnání přijaty byly, neboť
jsou mladší. Ţalovaný zaměstnavatel by potom musel prokazovat, proč přijal zrovna ty mladší a ţe to nebylo z důvodu věku.
Obdobný postup by bylo moţno uplatnit i v případě např. poţadavku zaměstnavatele na čistý výpis z rejstříku trestů na
dělnické pozice. Tento poţadavek je moţno povaţovat za diskriminační v případech pracovních pozic, které nejsou spojeny
s hmotnou odpovědností. Obecně lze říci, ţe je tento poţadavek oprávněný (není povaţován za diskriminační) výjimečně,
přičemţ zaměstnavatel musí prokázat, ţe je tento poţadavek podstatný a rozhodující pro výkon zaměstnání, které má fyzická
osoba vykonávat, a ţe je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný.

Ţaloba na náhradu nemajetkové újmy z důvodu porušení zásady rovného zacházení při
uplatňování práva na zaměstnání dle § 4 odst. 10, 11 zákona o zaměstnanosti:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 30.5.2006
Ţalobkyně: Aneta Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25
Ţalovaný: Hlídač, a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15, IČO 123456789, zastoupena Emilem Novým,
předsedou představenstva
o 10.000 ,- Kč
Věc: Ţaloba na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění z důvodu porušením zásady rovného zacházení v přístupu
k zaměstnání
- soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu
- přílohy dle textu
- dvojmo
I.
Dne 30.5.2006 se ţalobkyně u ţalované společnosti ucházela o zaměstnání na pozici detektiv v obchodě. U
přijímacího pohovoru jí bylo zástupcem ředitele personálního oddělení ţalované společnosti sděleno, ţe sice splňuje veškeré
poţadavky kladené zaměstnavatelem na tuto pozici, nicméně ţalovaná společnost preferuje mladší uchazeče o zaměstnání a
z tohoto důvodu paní A nemohou přijmout.
Paní A je 50 let a na stejné pozici pracovala 20 let u firmy XY., kde s její prací byli spokojeni, a propuštěna byla
z důvodu organizačních změn při likvidaci firmy.
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Popisovanému jednání ţalované společnosti byl přítomen i pan Karel Novák, bytem K Vodojemu 4, 150 00 Praha 5,
který se o práci na tutéţ pozici u ţalované ucházel v tutéţ dobu.
K důkazu navrhuji:
- výslech účastníků řízení,
- svědeckou výpověď pana Karla Nováka, bytem K Vodojemu 4, 150 00 Praha 5.
II.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe se ţalovaná společnost dopustila porušení ust. § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,
který zakotvuje zákaz přímé i nepřímé diskriminace z důvodu věku při uplatňování práva na zaměstnání. Dle ust. § 4 odst. 3
zákona o zaměstnanosti můţe zaměstnavatel odmítnout uchazeče o zaměstnání z důvodu věku pouze výjimečně, a to v
případech, kde z povahy zaměstnání nebo souvislostí vyplývá, ţe věk uchazeče představuje podstatný a rozhodující poţadavek
pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Cíl sledovaný
touto výjimkou musí být oprávněný a poţadavek přiměřený.
Pokud dle ust. § 4 odst. 10 zákona o zaměstnanosti dojde při uplatňování práva na zaměstnání k porušování práv a povinností
vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má fyzická osoba právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto
jednání, byly odstraněny následky tohoto porušování a bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Pokud dle ust. § 4 odst. 11
zákona o zaměstnanosti byla ve značné míře sníţena důstojnost fyzické osoby nebo její váţnost a nebylo postačující zajištění
nápravy podle odstavce 10, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
Dle ust. § 133a o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého
věku, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.
III.
Ţalobkyně je dle pracovního posudku z předchozího zaměstnání osobou vzorně plnící své pracovní povinnosti,
osobou velmi spolehlivou a naprosto bezproblémovou. Z pracovního posudku rovněţ dále vyplývá, ţe zdravotní stav
ţalobkyně je velmi dobrý, neboť u předchozího zaměstnavatele nebyla v pracovní neschopnosti.
Odmítnutí přijetí ţalobkyně na volné pracovní místo u ţalované firmy z důvodu jejího věku, coţ zástupce ředitele
personálního oddělení ţalované společnosti při přijímacím pohovoru nijak nezastíral, je přímou diskriminací při uplatňování
práva na zaměstnání.
Ţalobkyně se domnívá, ţe došlo ke sníţení její důstojnosti ve značné míře, neboť k odůvodnění odmítnutí došlo za
přítomnosti dalších osob a samotné odmítnutí jí zasáhlo natolik, ţe musela vyhledat lékařské ošetření a dosud je z tohoto
důvodu v pracovní neschopnosti, tudíţ si nemůţe aktivně shánět nové zaměstnání.
Ţalobkyně se tudíţ z tohoto důvodu domáhá poskytnutí písemné omluvy a přiměřeného zadostiučinění ve výši
10.000,- Kč.
K důkazu navrhuji:
- pracovní posudek ţalobkyně
IV.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaný je povinen uhradit ţalobkyni částku 10.000,- Kč, jakoţto náhradu nemajetkové újmy z důvodu porušení
zásady rovného zacházení v přístupu k osobám, uplatňujícím právo na zaměstnání.
II. Ţalovaný je povinen nahradit ţalobkyni náklady řízení.
………………..
Aneta Novotná
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Vzor – ţaloba na náhradu škody způsobené diskriminačním jednáním zaměstnavatele – sexuální
obtěţování na pracovišti
Skutkový stav
Paní A byla zaměstnána u firmy provozující dálkovou automobilovou přepravu jako účetní, měla společnou kancelář
s několika kolegy – řidiči v dálkové přepravě. Kolegové měli kancelář „ozdobenou“ několika desítkami obrázků spoře
oděných osob ženského pohlaví. Paní A byla výzdobou kanceláře pobouřena, navíc si kolegové v její přítomnosti vyprávěli
anekdoty s tematikou obdobnou výzdobě, což se paní A dotýkalo ještě více. Několikrát písemně žádala nadřízeného o výměnu
kanceláře, nicméně nikdy ji nebylo vyhověno.

Ţaloba na náhradu nemajetkové újmy – sexuální obtěţování na pracovišti – § 16 odst. 2 ZP:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 30.8.2007
Ţalobkyně: Aneta Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25
Ţalovaný: Přepravce, a.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15, IČO 123456789, zastoupena Emilem Novým,
předsedou představenstva
o 10.000 ,- Kč
Věc: Ţaloba na náhradu nemajetkové újmy způsobené diskriminačním jednáním v pracovněprávních vztazích
- soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu
- přílohy dle textu
- dvojmo
I.
Dne 1.1.2007 ţalobkyně nastoupila do pracovního poměru u ţalované společnosti na pozici účetní. Zaměstnavatel jí
přidělil společnou kancelář s několika ostatními zaměstnanci. Kancelář byla vyzdobena dle názoru ţalobkyně naprosto
nevhodnými dekoracemi ve formě obrázků spoře oděných slečen, čímţ se ţalobkyně cítila velmi poškozena.
Kolegové v kanceláři si dále v přítomnosti ţalobkyně sdělovali anekdoty s totoţnou tematikou, přičemţ sledovali
reakci ţalované, která v důsledku studu zpravidla zčervenala, coţ u kolegů vţdy vyvolalo několik poznámek s velmi vulgární
tématikou.
Ţalobkyně několikrát ţádala nadřízeného pracovníka o přidělení jiné kanceláře, ale vţdy byla odmítnuta s tím, ţe
nejsou volné vhodné prostory. Nadřízený pracovník byl rovněţ informován o důvodech ţádosti o změnu kanceláře, přesto
však nezjednal nápravu.
K důkazu navrhuji:
- kopii pracovní smlouvy,
- fotografie kanceláře, kterou ţalobkyně uţívá spolu s ostatními kolegy,
- výslech účastníků řízení,
- dopis ţalobkyně ţalovanému.
II.
Ust. § 16 odst. 2 zákoníku práce stanoví zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích, dále odkazuje s definicí
diskriminace včetně sexuálního obtěţování na zvláštní právní předpis, který však dosud nebyl přijat.
Z výše uvedeného je moţno vyvozovat, ţe se jedná o mezeru v hmotněprávní úpravě, kterou je nutné překlenout za
pouţití analogie, tedy hmotně právního předpisu svou povahou nebliţšího dané problematice. Za zákon dané problematice
nebliţší je moţno povaţovat zákon o zaměstnanosti, upravující danou problematiku v oblasti uplatňování práva na
zaměstnání. V něm je sexuální obtěţování definováno v ust. § 4 odst. 8 následovně: „Sexuálním obtěţováním se rozumí
jakákoliv forma neţádoucího ústního nebo jiného neţ ústního projevu sexuální povahy, jehoţ cílem nebo výsledkem je
narušení důstojnosti osoby, zejména kdyţ se vytváří zastrašující, nepřátelské, poniţující, pokořující nebo uráţející prostředí.“
Dle ust. § 4 odst. 9 zákona o zaměstnanosti se sexuální obtěţování povaţuje za diskriminaci.
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Ust. § 4 odst. 10 zákona o zaměstnanosti stanoví, ţe pokud dojde při uplatňování práva na zaměstnání k porušování
práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení nebo k diskriminaci, má fyzická osoba právo se domáhat, aby bylo
upuštěno od tohoto jednání, byly odstraněny následky tohoto porušování a bylo poskytnuto přiměřené zadostiučinění. Pokud
dle ust. § 4 odst. 11 zákona o zaměstnanosti byla ve značné míře sníţena důstojnost fyzické osoby nebo její váţnost a nebylo
postačující zajištění nápravy podle odstavce 10, má právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
Dle ust. § 133a o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě svého
pohlaví, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.
III.
Dle shora popsaného skutkového stavu lze uzavřít, ţe ţalobkyně byla vystavena sexuálnímu obtěţování, přestoţe ust.
§ 13 odst. 2 písm. b) zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatele dodrţovat zákaz diskriminace všech zaměstnanců.
Zaměstnavatel byl o jednání svých zaměstnanců zakládajícím diskriminaci ţalobkyní opakovaně několikrát informován,
přesto však nedošlo ke zjednání nápravy.
Ţalobkyně se výše popsaným jednáním a následnou nečinností zaměstnavatele cítí velmi poškozena, neboť je v
důsledku nečinnosti zaměstnavatele v kanceláři mezi svými kolegy neustále terčem posměchu, coţ ji neumoţňuje se plně
soustředit na plnění pracovních úkolů, a musí v práci zůstávat po pracovní době. Rovněţ tak výše popsaným jednáním došlo
výraznou měrou ke sníţení důstojnosti ţalobkyně na pracovišti, a de facto je pro ni nemoţné za těchto podmínek pro
zaměstnavatele nadále pracovat.
Ţalobkyně rovněţ v důsledku shora uvedeného musela jiţ několikrát vyhledat odbornou lékařkou pomoc, kde ji byla
předepsána antidepresiva.
Ţalobkyně se tudíţ z tohoto důvodu domáhá poskytnutí písemné omluvy a přiměřeného zadostiučinění ve výši
10.000,- Kč.
K důkazu navrhuji:
- lékařskou zprávu od MUDr. Vincenta Dvořáka
IV.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaný je povinen uhradit ţalobkyni částku 10.000,- Kč, jakoţto náhradu nemajetkové újmy z důvodu porušení
zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích.
II. Ţalovaný je povinen nahradit ţalobkyni náklady řízení.
………………..
Aneta Novotná
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Vzor – ţaloba na neplatnost výpovědi
V praxi dochází velmi často k situacím, kdy se zaměstnavatelé snaţí propustit pracovníka, který se zákonným způsobem
domáhá odstranění diskriminačního jednání. Nejčastějším řešením bývá nucení zaměstnance k ukončení pracovního poměru
tzv. „dohodou“, popřípadě je vyhroţováno výpovědí.
Zákoník práce platný od 1.1.2007 toto jednání zaměstnavateli jednoznačně zakazuje v ust. § 14 odst. 2, který stanový, ţe
zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoli způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, ţe se zákonným způsobem
domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů. Proto lze v těchto situacích doporučit v ţádném případě
nesouhlasit a nepodepisovat ukončení pracovního poměru dohodou a v případě, ţe se zaměstnavatel rozhodne ukončit
pracovní poměr výpovědí, domáhat se svých práv soudní cestou.
Ihned po doručení výpovědi je nutno zaměstnavateli písemně (nejlépe doporučeným dopisem) sdělit, ţe zaměstnanec trvá
na tom, aby byl nadále zaměstnáván (v ust. § 69 odst. 1 zákoníku práce je uvedena lhůta pro toto oznámení spojením „bez
zbytečného odkladu“). Poté je nutno vyhledat právní pomoc a podat ţalobu na neplatnost výpovědi.

Ţaloba na neplatnost výpovědi:
Obvodní soud pro Prahu 1
Ovocný trh 14
112 94 Praha 1
V Praze dne 30.5.2007
Ţalobkyně: Aneta Novotná, bytem 170 00 Praha 7, Dělnická 25
Ţalovaný: Labuţník, s.r.o., se sídlem 110 00 Praha 1, Vodičkova 15, IČO 123456789, zastoupena Emilem Novým,
jednatelem společnosti
Věc: Ţaloba na neplatnost okamţitého zrušení pracovního poměru a náhradu mzdy
- ţalobkyně byla osvobozena od povinnosti hradit soudní poplatek
- připojen návrh na spojení věcí dle ust. § 112 odst. 1 o.s.ř.
- přílohy dle textu
- dvojmo
I.
Dne 30.5.2006 uzavřela ţalovaná společnost se ţalobkyní pracovní smlouvu na dobu neurčitou. V pracovní smlouvě bylo
ujednáno zařazení ţalobkyně na pozici číšnice s hrubou měsíční mzdou ve výši 20.000,- Kč.
Dne 30.5.2006 ţalovaná společnost uzavřela pracovní smlouvu na dobu neurčitou s panem Bernardem Novákem. V této
smlouvě bylo ujednáno zařazení pana Nováka na pozici kuchaře s hrubou měsíční mzdou ve výši 40.000,- Kč měsíčně.
O rozdílu v odměně za vykonanou práci se ţalobkyně dozvěděla dne 31.7.2006. Dne 1.8.2006 proto kontaktovala jednatele
ţalované společnosti, pana Emila Nového, se stíţností na porušování zásady rovného zacházení, neboť je přesvědčena, ţe
práci kuchaře a servírky u ţalované společnosti je moţno posuzovat jako práci stejné hodnoty, a tudíţ by měla ţalobkyni být
vyplácena stejná odměna za vykonanou práci jako panu Novákovi.
Jednatel ţalované společnosti stíţnost ţalobkyně označil jako neoprávněnou, přičemţ argumentoval tím, ţe práci kuchaře a
servírky nelze v ţádném případě posuzovat jako práci stejné hodnoty. Dle jeho vyjádření jsou objektivní podmínky pro výkon
práce kuchaře u ţalované společnosti nesrovnatelně náročnější, neţ pro práci servírky.
Dne 25.10.2006 ţalobkyně kontaktovala oblastní inspektorát práce, který u ţalované společnosti provedl kontrolu a
konstatoval, ţe došlo ke spáchání přestupku na úseku odměňování dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci
práce, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň ţalované společnosti uloţil do 30 dnů od doručení rozhodnutí sjednat nápravu a
zaplatit pokutu ve výši 100.000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.3.2007.
Dne 1.4.2007 bylo ţalobkyni ţalovanou společností doručeno okamţité ukončení pracovního poměru z důvodu porušení
povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jí vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem dle ust. § 55
odst. 1 písm. b) ZP. Porušení povinností ţalobkyni nebylo nikdy předtím ţádným způsobem vytknuto. V listině o okamţitém
ukončení pracovního poměru nebyl skutkově vymezen důvod okamţitého ukončení, bylo pouze obecně odkázáno na ust. § 55
odst. 1 písm. b) ZP.
Dne 2.4.2007 ţalobkyně oznámila zaměstnavateli, ţe trvá na tom, aby ji nadále zaměstnával.

Strana 74

Možnosti obrany před diskriminací

Kapitola 3

K důkazu navrhuji:
- kopii pracovní smlouvy ţalobkyně,
- výslech účastníků řízení,
- svědeckou výpověď pana Bernarda Nováka, bytem 170 00 Praha 7, U Průhonu 95,
- výplatní pásku ţalobkyně za měsíce říjen, listopad, prosinec 2006,
- stíţnost ţalobkyně ţalované společnosti ze dne 1.8.2006,
- odpověď ţalované společnosti na stíţnost ţalobkyně ze dne 15.8.2006,
- stíţnost ţalobkyně na oblastní inspektorát práce ze dne 25.10.2006,
- vyrozumění o provedené kontrole ze dne 25.10.2006,
- okamţité zrušení pracovního poměru doručené ţalobkyni dne 1.4.2007,
- oznámení ţalobkyně o trvání na dalším zaměstnávání doručené ţalované společnosti dne 2.4.2007.
II.
Ust. § 14 odst. 2 ZP stanoví zaměstnavateli povinnost zdrţet se jakéhokoli jednání, které by pracovníka postihovalo
nebo znevýhodňovalo z důvodu, ţe se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů.
Ust. § 55 odst. 1 písm. b) umoţňuje zaměstnavateli okamţitě zrušit pracovní poměr s pracovníkem výjimečně,
jestliţe pracovník porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým
způsobem.
Ust. § 60 ZP stanoví povinnost zaměstnavatele v listině o okamţitém ukončení pracovního poměru skutkově vymezit
důvod ukončení pracovního poměru tak, aby ho nebylo moţné zaměnit s důvodem jiným, uvedený důvod nesmí být dodatečně
měněn.
§ 69 odst. 1 ZP stanoví pro případ neplatného okamţitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
v situacích, kdy pracovník hodlá pro zaměstnavatele vykonávat práci i nadále, písemně oznámit zaměstnavateli, ţe trvá na
tom, aby ho dále zaměstnával. V těchto případech pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen pracovníkovi
poskytnout náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku, a to ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, ţe trvá na
dalším zaměstnání, do doby, kdy mu zaměstnavatel umoţní pokračovat v práci nebo, kdy dojde k platnému ukončení
pracovního poměru.
Dle ust. § 72 ZP můţe neplatnost rozvázání pracovního poměru okamţitým zrušením zaměstnanec uplatnit u soudu
nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr tímto rozvázáním skončit.
III.
Z výše uvedeného je zřejmé, ţe v daném případě došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele. Zákoník práce tento postup umoţňuje zcela výjimečně, např. v případě, kdy zaměstnanec zvlášť hrubým
způsobem porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci. Ţalobkyně však svoje
pracovní povinnosti plnila svědomitě, ţádného porušení povinností vyplývajících z právních předpisů si není vědoma. Rovněţ
zaměstnavatel k plnění pracovních povinností ţalobkyně neměl výhrady, respektive tyto výhrady ţalobkyni nesdělil.
Skutečnost, ţe se ţalobkyně domáhala zákonnou cestou svých práv na poli rovného odměňování za práci stejné hodnoty, nelze
povaţovat za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci. Naopak jednání
ţalované společnosti lze vykládat jako porušení ust. § 14 odst. 2 ZP, neboť k okamţitému zrušení pracovního poměru došlo
v přímé časové souvislosti s ukončením šetření oblastního inspektorátu práce, který ţalované společnosti uloţil přijmout
opatření k nápravě a zaplatit pokutu ve výši 100.000,- Kč. Protiprávní postup ţalované společnosti zakládá neplatnost
rozvázání pracovního poměru.
Neplatnost okamţitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ţalobkyně dále spatřuje v tom, ţe listina
o okamţitém ukončení pracovního poměru neobsahovala skutkové vymezení důvodů vedoucích ţalovanou společnost
k tomuto postupu. Došlo pouze k pouţití obecného na odkazu na ust. § 55 odst. 1 písm. b) ZP.
Ţalobkyně následující den po převzetí listiny o okamţitém ukončení pracovního poměru písemně zaměstnavateli
oznámila, ţe trvá na tom, aby jí dále zaměstnával, zaměstnavatel jí však výkon práce neumoţnil. Ţalobkyně tedy nemá jinou
moţnost, neţ vyuţití postupu dle § 72 ZP. Lhůta dvou měsíců je v tomto případě zachována.
IV.
Ţalobkyně má dle ustanovení § 69 odst. 1 právo na náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku, a to ode
dne 2.4.2007, kdy ţalované společnosti oznámila, ţe trvá na tom, aby byla dále zaměstnávána, do doby umoţnění výkonu
práce či platného skončení pracovního poměru. K dnešnímu dni ţalovaná společnost ţalobkyni výkon práce neumoţňuje, k
platnému skončení pracovního poměru rovněţ nedošlo.
Ţalobkyně je dále poškozena jednáním ţalované společnosti, které bylo v rozporu se zásadou rovného odměňování
muţů a ţen za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Proto dne 31.1.2007 ke zdejšímu soudu podala ţalobu, kterou se
domáhala, aby jí ţalovaná společnost vyplatila náhradu škody způsobené poskytování niţší odměny za vykonanou práci, neţ
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pracovníkovi opačného pohlaví zaměstnanému u téţe společnosti, který vykonával práci stejné hodnoty. Způsobenou újmu
ţalobkyně vyčíslila za období od 30.5.2006 do 31.1.2007 částkou 160.000,- Kč. V ţalobě se ţalobkyně rovněţ domáhala, aby
soud ţalované společnosti uloţil povinnost zdrţet se protiprávního jednání do budoucna, tedy aby ţalobkyni navýšil
poskytovanou pracovní odměnu na úroveň pracovníka opačného pohlaví zaměstnaného u stejné společnosti vykonávajícího
práci stejné hodnoty. Jednání v této věci dosud nařízeno nebylo.
Vzhledem k výše uvedenému ţalobkyně poţaduje náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku
navýšeného na úroveň průměrné odměny za vykonanou práci pracovníka opačného pohlaví, který u ţalované společnosti
vykonává práci stejné hodnoty jako ţalobkyně. Výše náhrady pracovní odměny dle předchozí věty k dnešnímu dni činí
40.000,- Kč měsíčně. S ohledem na skutečnost, ţe ţalovaná společnost ţalobkyni dosud neumoţňuje pokračování v práci a ani
nedošlo k platnému skončení pracovního poměru, nelze přesnou částku náhrady pracovní odměny vyčíslit.
V.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji po provedeném řízení vynesení tohoto rozsudku:
I. Určuje se, ţe okamţité zrušení pracovního poměru, provedené listinou ţalované ze dne 1.4.2007, je neplatné.
II. Ţalovaná je povinna uhradit ţalobkyni náhradu pracovní odměny ve výši průměrného výdělku, a to od 2.4.2007 do
umoţnění výkonu práce ze strany ţalované či do doby platného skončení pracovního poměru, do tří dnů od právní moci
rozsudku.
III. Ţalovaná je povinna uhradit ţalobkyni náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.
………………..
Aneta Novotná
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3.5.5. Moţnosti soudní ochrany před diskriminací
ve školství, zdravotnictví a sluţbách
Hmotněprávní ochranu před diskriminačním jednáním lze
v těchto oblastech hodnotit jako nedostatečnou, absence
všeobecného antidiskriminačního zákona je zde velmi citelná,
především z hlediska domáhání se svých práv soudní cestou.
V oblastech přímé diskriminace nebude činit nedostatek
hmotněprávní úpravy váţnější problémy, ale mnohem obtíţnější
situace nastane v případech diskriminace nepřímé, kde lze šanci na
úspěch v případném soudním sporu odhadnout velmi obtíţně.

3.5.5.1.
Obecně je nutno vyvozovat zákaz diskriminace z těchto
předpisů:
 čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (ochrana před
diskriminací v zákl. právech),
 čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod
(taktéţ),
 čl. 24 Listina základních práv a svobod (pouze ve vztahu
k etnickým menšinám),
 čl. 5 písm. f) + čl. 6 Úmluvy o odstranění všech forem rasové
diskriminace (CERD),
 směrnice Rady č. 2000/43/EC – čl. 2 odst. 2 písm. a), b),
 judikatura k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod (tzv. Belgický jazykový případ).
Speciální hmotněprávní úpravu je moţno nalézt i ve školském
zákoně a v zákoně o ochraně spotřebitele (viz 3.3.4. aţ 3.3.6).

3.5.5.2. Obecné moţnosti obrany vůči
diskriminačnímu jednání
Konkrétní moţnosti obrany vůči diskriminačnímu jednání lze
dělit do dvou oblastí dle toho, zda při diskriminačním jednání
došlo ke vzniku hmotné újmy (v menšině případů) či újmy
nehmotné. V případech hmotné újmy je moţno postupovat dle
obecné úpravy odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku (§
420 a násl. občanského zákoníku), v případech újmy nehmotné je
třeba vyuţít postupu přes ochranu osobnosti upravenou v ust. §
11 a násl. občanského zákoníku.

3.5.5.3. Výklad pojmů
hmotná újma – jak jiţ bylo uvedeno výše, v případě vzniku
hmotné újmy je nutno postupovat dle ust. § 420 a násl občanského
zákoníku, podle kterého kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil
porušením právní povinnosti. § 442 a násl. občanského zákoníku
upravuje způsob a rozsah náhrady škody tak, ţe se hradí skutečná
škoda a ušlý zisk, škoda je hrazena v penězích, pokud poškozený
nepoţádá o její náhradu uvedením v předešlý stav.
K úspěšnému domáhání se svých práv soudní cestou je však
v tomto případě třeba prokázat výši škody a příčinnou souvislost
mezi jednáním ţalovaného zakládajícím škodnou událost a
vznikem škody. Tyto skutečnosti je povinen prokázat ţalobce, tedy
osoba, která tvrdí, ţe byla diskriminována, jejich neprokázání má
za následek prohru sporu.
Dále je nutno rozlišovat, zda se jedná o škodu způsobenou na
věci (např. na oblečení v případě šikanování, obtěţování) či na
zdraví (např. ve zdravotnickém zařízení při odmítnutí ošetření –
zaregistrování pacienta z důvodu jeho vysokého věku či etnického
původu). Níţe uvedená úprava se netýká jen diskriminačního
jednání, ale je moţno ji aplikovat i v ostatních případech porušení
povinností.
 škoda způsobená na věci – při určení výše škody na věci se
vychází z ceny v době poškození
 škoda na zdraví – v tomto případě se jednorázově
odškodňují bolesti poškozeného a ztíţení jeho společenského
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uplatnění a náklady spojené s léčením, maximální výše a
způsob výpočtu je stanovena prováděcí vyhláškou (č.
440/2001 Sb.). Můţe se stát, ţe v důsledku diskriminačního
jednání dojde k újmě na zdraví, která má za následek
pracovní neschopnost. V tomto případě je moţno se domáhat
opakovaného peněţitého důchodu, jehoţ výše činí rozdíl
mezi průměrným výdělkem před vznikem újmy a dávkou
nemocenské (nemocenská činí při dlouhodobější pracovní
neschopnosti 69 % průměrného příjmu, v tomto případě by
tedy opakovaný peněţitý důchod činil 31 % průměrného
příjmu). V případě invalidity by opakovaný peněţitý důchod
činil rozdíl mezi průměrným příjmem dosahovaným před
škodnou událostí a příjmem dosahovaným po škodné události
(včetně invalidního důchodu). V případě úmrtí náleţí
pozůstalým jednorázové odškodnění, a to manţelovi či
manţelce, druhovi či druţce (podmínkou je souţití ve
společné domácnosti) ve výši 240.000,- Kč, kaţdému dítěti či
rodiči ve výši 240.000,- Kč, sourozenci ve výši 175.000,- Kč,
rodiči při ztrátě dosud nenarozeného dítěte 85.000,- Kč. Dále
je pozůstalým, kteří byli na zemřelého odkázání výţivou
poskytováno opakované peněţité plnění, pokud nejsou
zabezpečeni sociálními dávkami. Rovněţ se hradí přiměřené
náklady spojené s pohřbem, pokud nebyly pokryty dávkou
státní podpory.
nehmotná újma – v případech újmy nehmotné je třeba
postupovat dle ustavení § 11 a násl občanského zákoníku, který
stanoví, ţe „fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti,
zejména života, zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i
soukromí, svého jména a projevů osobní povahy“ (toto
koresponduje s ustanovením čl. 10 odst. 1 Listiny základních práv
a svobod, který stanoví, ţe „každý má právo, aby byla
zachovávána jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a
chráněno jeho jméno“.) Ochrana se tedy týká zejména těchto
dílčích práv:
 právo na ochranu ţivota, zdraví, těla zahrnující oblast
medicíny a biomedicínu,
 právo na občanskou čest a lidskou důstojnost,
 právo na jméno,
 právo na soukromí včetně respektování rodinného ţivota,
 právo na projevy osobní povahy,
 právo na ochranu osobní svobody,
 právo na ochranu svobody pohybu a pobytu,
 právo na podobu (podobiznu),
 právo na příznivé ţivotní prostředí.
Ve většině případů dojde zpravidla diskriminačním jednáním
k zásahu do práva na občanskou čest a lidskou důstojnost (osoba
se bude cítit diskriminačním jednáním poníţena).
Prostředky ochrany jsou uvedeny v ust. § 13 občanského
zákoníku, a to tak, ţe je moţno se domáhat:
 upuštění od neoprávněných zásahů do práva na ochranu
osobnosti,
 odstranění následků těchto zásahů,
 přiměřeného zadostiučinění,
 náhrady nemajetkové újmy v penězích v případě sníţení
důstojnosti či váţnosti ve společnosti diskriminované osoby.
Co se týče konkrétní výše újmy v těchto případech, vţdy bude
záleţet na okolnostech individuálního případu. Z praxe Poradny
pro občanství lze vyvozovat, ţe např. v případě diskriminace ve
sluţbách z důvodu etnické příslušnosti je moţno se s úspěchem
domáhat náhrady nemajetkové újmy ve výši cca 20.000,- Kč.
V případech hmotné újmy se ţaloba zpravidla podává
k okresnímu (obvodnímu) soudu v obvodu subjektu, který se jí
dopustil, v případě nehmotné újmy je prvostupňovým soudem
soud krajský.
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Vzor – ţaloba na ochranu osobnosti spojená s poţadavkem na náhradu nehmotné újmy v penězích
– diskriminace na základě pohlaví – nevpuštění ţeny na venkovské fotbalové utkání
Skutkový stav
Paní A, která právě dosáhla důchodového věku, si zakoupila v předprodeji vstupenku na fotbalové utkání celků AC Horní
Dolní a SK Vrchní Spodní. Oba celky hrají v horní polovině tabulky třetí nejvyšší soutěže a jejich vzájemné zápasy je možno
považovat za velmi prestižní, těšící se mimořádné divácké přízni. Utkání pořádal tým AC Horní Dolní. V den zápasu přišla
paní A na stadion s dostatečným předstihem, neboť tušila, že stadion bude zcela vyprodán a při vstupu se mohou tvořit fronty.
U stadionu se paní A postavila do fronty a k jejímu překvapení jí pořadatel sdělil, že kapacita stadionu už je zcela vyčerpána a
z bezpečnostních důvodů jí proto nemůže vpustit. Paní A nechápala, jak může dojít k situaci, že pořadatel prodá více lístků,
než je kapacita stadionu a chtěla vrátit vstupné. Při odchodu ze stadionu si všimla, že tentýž pořadatel na stadion dále vpouští
osoby mužského pohlaví, přestože měla být kapacita stadionu zcela vyčerpána. Paní A si jednání pořadatele při jejím
odmítnutí nahrála na diktafon umístěný v mobilním telefonu, následné vpuštění osob mužského pohlaví zdokumentovala na
video svého telefonu. Celému incidentu byly dále přítomny další osoby, které byly ochotny paní A poskytnout svědectví
v případném soudním sporu. Paní A se obrátila na soud s žalobou na ochranu osobnosti.
V tomto případě se jedná o náhradu nemajetkové újmy, kterou je nutno řešit podáním ţaloby na ochranu osobnosti.
Soudem příslušným k podání ţaloby je v těchto případech soud krajský soud v obvodu sídla subjektu, jehoţ jednání je
povaţováno za diskriminační.

Ţaloba na ochranu osobnosti:
Krajský soud v Ústí nad Labem
Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem
V Horní Dolní dne 1.11.2006
Ţalobkyně: Aneta Novotná, bytem 123 45 Horní Dolní, Dělnická 25
Ţalovaný: AC Horní Dolní, a.s., se sídlem 123 45 Horní Dolní, Hornická 26, IČ: 123456789, zastoupena předsedou
představenstva Ing. Emilem Novým
Věc: Ţaloba na ochranu osobnosti
Dvojmo
Přílohy dle textu
I.
Dne 13.10. 2006 asi v 17.15. navštívila ţalobkyně fotbalový zápas na stadionu AC Horní Dolní, na který měla
v předprodeji zakoupenou vstupenku. Při vstupu na stadion však byla pořadatelem odmítnuta s poukazem na přeplnění
kapacity stadionu. Ţalobkyně poţadovala vrácení vstupného, čemuţ vyhověno nebylo. Následně s odstupem asi 10 minut
tentýţ pořadatel na stadion vpustil asi 15 osob muţského pohlaví, přestoţe ţalobkyni předtím tvrdil, ţe je plná kapacita.
Ţalobkyně jednání s pořadatelem zdokumentovala diktafonovým záznamem, následné vpuštění osob muţského pohlaví
nahrála na video. Celému jednání byly dále přítomni 3 další osoby.
K důkazu navrhuji:
- výslech účastníků řízení,
- diktafonový záznam rozhovoru s pořadatelem,
- videozáznam,
- výslech svědka Karla Nováka, bytem Horní Dolní, Truhlářská 51
- výslech svědka Františka Nového, bytem Horní Dolní, Zednická 14
- výslech svědka Jaroslava Starého, bytem Horní Dolní, Dělnická 16
II.
Podle článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) se základní práva a svobody zaručují všem
bez rozdílu pohlaví.
Podle článku 10 odst. 1 Listiny má kaţdý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.

Strana 78

Možnosti obrany před diskriminací

Kapitola 3

Podle § 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména zdraví, občanské cti a
lidské důstojnosti.
Za diskriminaci je moţno povaţovat takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému, méně příznivému zacházení
oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, ledaţe takové odlišné zacházení je moţno ospravedlnit sledováním legitimního
cíle a prostředky k dosaţení takového cíle jsou přiměřené a nezbytné.
V daném konkrétním případě je ţalobkyně schopna prokázat, ţe byla vystavena odlišnému zacházení oproti jiným
osobám ve srovnatelné situaci, přičemţ od osob, se kterými bylo zacházeno příznivěji (byly vpuštěny na fotbalové utkání) se
odlišovala pohlavím. Ţalobkyně je dále přesvědčena, ţe ţalovaný nebude schopen prokázat ospravedlnitelný důvod, neboť
důvod, který jí byl sdělen při nevpuštění, tedy naplnění kapacity stadionu, nelze vzhledem k pozdějšímu jednání zaměstnance
ţalovaného (vpuštění cca 15 osob) povaţovat za pravdivý.
Na diskriminaci lze aplikovat ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti, a to přinejmenším jako
ustanovení svou povahou nejbliţší, kdyţ v českém právním řádu zatím není ochrana před diskriminací vyhovujícím způsobem
upravena. Soud proto nemůţe poskytnutí ochrany odmítnout jen proto, ţe neexistuje dostatečně výslovná právní úprava.
Navíc dle sjednocené úpravy ochrany osobnosti je právo na rovné zacházení součástí tzv. všeobecného osobnostního práva a
podléhá ochraně podle § 11 a násl. občanského zákoníku.
Nejde přitom o pouhý fakt, ţe diskriminované osobě je odepřena určitá sluţba, to samo o sobě nemusí být
intenzivním zásahem do osobnostních práv. Podstatný je právě prvek odlišného zacházení, tj. diferenciace mezi osobami, jimţ
je sluţba poskytnuta, a těmi, jimţ poskytnuta není. Diskriminované osobě není sdělována pouze skutečnost, ţe nebude
vpuštěna na fotbalový zápas, ale zároveň je jí dáno na vědomí, ţe jsou kategorie osob, které vpuštěny budou, a tato osoba do
této kategorie nepatří, a to pro určité vlastnosti. Dochází tím k označení diskriminované osoby za osobu niţší kategorie, coţ
zásah do osobnostních práv představuje.
III.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaná společnost je povinna do tří dnů od právní moci rozsudku zaslat doporučeně ţalobkyni dopis
následujícího znění:
„Váţená paní Novotná,
Dne 13.10.2006 jste navštívila fotbalové utkání na stadionu AC Horní Dolní. Personál naší společnosti Vás však
odmítl na stadion vpustit, přestoţe jste měla platnou vstupenku. Tímto jednáním došlo k diskriminaci a byla sníţena Vaše
lidská důstojnost. Uvedené jednání je neoprávněným zásahem do Vašeho práva na ochranu osobnosti. Za tento zásah se Vám
touto cestou jménem fotbalového klubu AC Horní Dolní hluboce omlouvám.
Ing. Emil Nový, předseda představenstva“
II. Ţalovaná společnost je povinna zaplatit ţalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku náhradu nemajetkové újmy
ve výši 20.000,- Kč.
III. Ţalovaná společnost je povinna uhradit ţalobkyni náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.

.........................
Aneta Novotná
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Vzor – ţaloba na neplatnost výpovědi z nájmu bytu – diskriminace na základě etnického původu
Nájemní vztahy jsou upraveny v § 685 a násl. občanského zákoníku. S účinností od 1.4.2006 došlo k několika změnám, z
nichţ nejpodstatnější je právo pronajímatele dát nájemci – v určitých případech – výpověď i bez přivolení soudu. Proti
takové výpovědi musí podat ţalobu sám nájemce. Tuto ţalobu je třeba podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení výpovědi
nájemci.
Skutkový stav:
Rodina Demeterova bydlela na okraji města Mladé Staré v bytech v majetku města. Byty byly situovány ve velmi staré
zástavbě a z větší části byly obývány osobami romského etnika. Demeterovi měli uzavřenu nájemní smlouvu na dobu
neurčitou, řádně platili nájemné a poplatky za služby spojené s užíváním bytu. Jelikož se jednalo o byty postavené před 30ti
lety, docházelo v nich k častým poruchám elektroinstalace, rovněž byla nevhodně navrhnuta kanalizace, takže často docházelo
k jejímu ucpání. Dále došlo vlivem povětrnostních podmínek k proděravění střechy a vzniku netěsností v okenních rámech,
takže do bytu začalo zatékat. Demeterovi několikrát v souladu s občanským zákoníkem upozorňovali pronajímatele
doporučenými dopisy, že byt není ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání a žádali odstranění závad a slevu na nájemném.
Pronajímatel na tato oznámení po dobu 3 měsíců žádným způsobem nereagoval. Demeterovi proto po těchto třech měsících
začali platit nájem adekvátně snížený, vzhledem k závadám neumožňujícím řádné užívání bytu. Pronajímatel následně
Demeterovým zaslal výpověď z nájmu bytu z důvodu neplacení nájemného. Sousedi rodiny Demeterovy, kteří bydlí v tomtéž
domě o patro níže a kteří nejsou Romové, žádali pronajímatele o odstranění týchž závad a tyto závady byly na jejich žádost
odstraněny do jednoho týdne. Demeterovi se proto rozhodli podat žalobu na neplatnost výpovědi z nájmu bytu.

Ţaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu:
Okresní soud v Mladé Staré
nám. Republiky 100/III
293 05 Mladá Stará
V Mladé Staré dne 1.11.2006
Ţalobci:

1. Alois Demeter, nar. 13.12.1951, bytem 293 05 Mladá Stará, Nádraţní 14,
2. Františka Demeterová, nar. 14.11.1952, bytem tamtéţ

Ţalovaný: Město Mladá Stará, se sídlem Městského úřadu v Mladé Staré, nám. Svobody 90, 293 05 Mladá Stará, IČ
00241407
Věc: Ţaloba o neplatnost výpovědi z nájmu bytu
Dvojmo
I.
Ţalobci jsou nájemci bytu specifikovaného v petitu ţaloby, a to na základě nájemní smlouvy uzavřené dne 12.2.1991 mezi
Městským úřadem ve Staré Mladé, jakoţto pronajímatelem, a ţalobci, jakoţto nájemci. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu
neurčitou.
Dne 15.10.2006 nám byla dána výpověď z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku, protoţe dle
tvrzení ţalovaného dluţíme nájemné ve výši 8.000,- Kč.
Ţalobci jsou však přesvědčeni, ţe ke vzniku dluhu nedošlo, neboť se předmětný byt dlouhodobě nachází ve stavu
neumoţňujícím jeho řádné uţívání, poněvadţ do bytu zatéká, nefunguje kanalizace, netěsní okenní rámy, a v důsledku toho došlo ke
vzniku plísně. Ţalobci ţalovaného opakovaně doporučenými dopisy upozorňovali na závady bránící řádnému uţívání bytu a
poţadovali jejich odstranění a poskytnutí slevy na nájemném ve výši 30% nájemného. Pronajímatel na výzvy ţalobců ţádným
způsobem nereagoval, a proto ţalobci, po uplynutí nečinnosti ţalovaného v délce tří měsíců, začali hradit nájemné sníţené o 30 %.
Dluh na nájemném vznikl rozdílem mezi běţným nájemným ve výši 1.500,- Kč a ţalobci hrazeným sníţeným nájemným ve výši
1.000,- Kč. K odstranění závad k dnešnímu dni dosud nedošlo.
Ţalobci dále poukazují na skutečnost, ţe ve stejném domě o patro níţe bydlí rodina Novákova a v jejich bytě se vyskytly
závady totoţné. Novákovi uplatnili stejný postup jako ţalobci, tedy upozornili pronajímatele na závady v bytě bránící jeho řádnému
uţívání a ţádali jejich odstranění a do té doby slevu na nájemném. Ţalovaný na jejich podání reagoval bezodkladně a závady
odstranil, navíc jim sníţil nájemné o 30%, tedy na stejnou úroveň, kterou poţadovali ţalobci. Tímto jednáním se ţalobci cítí
diskriminováni.
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K důkazu navrhuji:
- výpověď z nájmu bytu,
- nájemní smlouvu,
- oznámení o závadách v předmětném bytě,
- ţádost o odstranění závad spojena s ţádostí o slevu na nájemném,
- svědeckou výpověď účastníků řízení,
- svědeckou výpověď pan Karla Nováka, bytem 293 05 Mladá Stará, Nádraţní 14,
- svědeckou výpověď paní Boţeny Novákové, bytem 293 05 Mladá Stará, Nádraţní 14.
II.
Dle ust. § 681 odst. 1 občanského zákoníku je pronajímatel povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému
uţívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s uţíváním bytu.
Dle ust. § 692 odst. 1 občanského zákoníku je nájemce povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch
oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umoţnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti
vznikla.
Dle ust. § 698 odst. 1 občanského zákoníku má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel přes
jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich uţívání. Právo na
přiměřenou slevu z nájemného má nájemce i tehdy, jestliţe nebyla poskytována plnění spojená s uţíváním bytu, nebo byla
poskytována vadně, a jestliţe se v důsledku toho uţívání bytu zhoršilo.
Dle ust. § 699 občanského zákoníku je třeba uplatnit právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s
uţíváním bytu u pronajímatele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.
Dle ust. § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku můţe pronajímatel vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu, jestliţe
nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, ţe nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná
s uţíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s uţíváním bytu nebo
nedoplnil peněţní prostředky na účtu podle § 686a odst. 3.
Dle ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku nesmí výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů bez
právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Dle hmotněprávních předpisů, ve kterých je zakotvena ochrana před diskriminací (např. zákoník práce, zákon o
zaměstnanosti) a které je moţno analogicky aplikovat na daný případ, neboť jsou svou povahou nejbliţší (soud nemůţe poskytnutí
ochrany odmítnout jen proto, ţe neexistuje dostatečně výslovná právní úprava), je moţno za diskriminaci povaţovat takové jednání,
kdy je osoba vystavena odlišnému, méně příznivému zacházení oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, ledaţe takové odlišné
zacházení je moţno ospravedlnit sledováním legitimního cíle a prostředky k dosaţení takového cíle jsou přiměřené a nezbytné.
III.
Vzhledem k výše uvedenému se domníváme, ţe v daném případě nejsou splněny hmotněprávní předpoklady pro udělení
výpovědi z nájmu předmětného bytu, neboť ţalobci hradili nájem ve výši sice jednostranně sníţené o 30% (od doby upozornění
ţalobce na závady a podání ţádosti o sníţení nájmu), ale tato výše odpovídá ţalovaným akceptované slevě v případech ostatních
nájemců ve stejném domě, v jejichţ bytech se vyskytují totoţné závady. Ţalobci rovněţ zvaţují moţnost domáhat se odstranění
závad bránících řádnému uţívání bytu soudní cestou.
V daném případě lze konstatovat, ţe ţalovaný uplatňuje rozdílné, méně příznivé zacházení vůči ţalobcům, kdy v daném
případě neplnil své zákonné povinnosti, přičemţ poţadoval hrazení nájemného v plné výši, naproti tomu v případě nájemců
uţívajících totoţný byt v tomtéţ domě o patro níţe, své povinnosti plnil bezodkladně. Výše uvedené jednání ţalovaného indikuje
diskriminaci ţalobců na základě etnického původu.
Ţalobci rovněţ povaţují jednání ţalovaného za v rozporu s § 3 odst. 1 občanského zákoníku. Ţalobci tedy uzavírají s tím,
ţe v daném případě nejsou splněny hmotněprávní předpoklady pro udělení výpovědi z nájmu předmětného bytu, neboť nedošlo ke
vzniku dluhu na nájemném, a jednání ţalovaného spatřují v rozporu s ust. § 3 odst. 1 občanského zákoníku.
IV.
S ohledem na shora uvedená navrhujeme, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Určuje se, ţe výpověď z nájmu bytu o velikosti 3+1, skládajícího se z kuchyně, loţnice, obývacího pokoje a jídelny, I.
kategorie, nacházejícího se ve 3. nadzemním podlaţí domu v ulici Nádraţní čp. 14 ve Mladé Staré, je neplatná.
II. Ţalovaný je povinen uhradit ţalobcům náklady řízení.
…………………………. …………………………
Alois Demeter

Františka Demeterová
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Vzor – ţaloba na náhradu újmy způsobené na zdraví – rozdílné, méně příznivé zacházení s osobou
důchodového věku v nemocnici – diskriminace na základě věku.
V případě újmy způsobené na zdraví například špatným ošetřením pacienta v nemocnici (chybně stanovenou diagnózou),
je moţno podat ţalobu na náhradu této újmy dle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. V případě, kdy dojde ke
vzniku nemateriální újmy, např. v případech rozdílného, méně příznivého, zacházení s osobami vyššího věku, při kterém
nedojde ke vzniku újmy nehmotné, je moţno podat ţalobu na ochranu osobnosti. Tento příklad je uveden i jako vzor.
Skutkový stav:
Pan B je již deset let v důchodu a dosud neměl vážnější zdravotní problémy. Náhle o víkendu došlo ke zhoršení jeho
zdravotního stavu, a proto se rozhodl odjet na pohotovost do ordinace praktického lékaře v nestátním zařízení. V čekárně
pohotovosti se nacházeli dva pacienti. Postupně se však čekárna zaplnila, převážně osobami mladšího věku. V čekárně dále
viselo oznámení, že přednostně budou ošetřeni pacienti, kteří jsou v pracovně aktivním věku, protože nemají tolik času a
potřebují případný doklad o pracovní neschopnosti pro zaměstnavatele. Pan B v čekárně strávil pět hodin, během kterých na
základě oznámení do ordinace přednostně vstoupilo asi 15 lidí. Pan B se cítil tímto jednáním velmi ponížen, navíc během
čekání několikrát málem omdlel. Proto se rozhodl obrátit na advokáta, který mu doporučil podání žaloby na ochranu
osobnosti, neboť oznámení visící v ordinaci je možno považovat za diskriminační.

Ţaloba na ochranu osobnosti:
Krajský soud v Praze
Náměstí Kinských 5
150 00 Praha 5
V Praze dne 2.11.2006
Ţalobce: Bedřich Vonásek, nar. 3.1.1928, bytem Letecká 425, 252 01 Libčice nad Vltavou
Ţalovaný: MED Centrum Libčice, s.r.o., se sídlem Letecká 12, 252 01 Libčice nad Vltavou, IČ: 234569871,
zastoupena MUDr. Karlem Konvalinou, jednatelem společnosti
Věc: Ţaloba na ochranu osobnosti
Dvojmo
Připojena ţádost o osvobození od soudních poplatků
I.
Dne 28.10.2006 jsem z důvodu špatného zdravotního stavu navštívil lékařskou ordinaci provozovanou ţalovanou
společností. Tato ordinace je provozována jako pohotovost pro spádovou oblast města Libčice nad Vltavou. V čekárně
ordinace viselo oznámení, ţe přednostně budou ošetřeni pacienti v produktivním věku z důvodu jejich větší časové
zaneprázdněnosti a nutnosti případného vystavení pracovní neschopnosti. Při mém příchodu do ordinace v 13.30 hod byli
v čekárně přítomni 2 pacienti, průběţně však přicházeli pacienti další, všichni dle úsudku zdravotní sestry, která stanovovala
pořadí při ošetření, v produktivním věku. V 16.00 hod, kdyţ bylo tímto způsobem přednostně ošetřeno zhruba 10 pacientů,
jsem zdravotní sestře sdělil, ţe v čekárně čekám na ošetření jiţ zhruba 2,5 hodiny a můj zdravotní stav se začíná zhoršovat.
Dále jsem se ohrazoval proti přednostnímu ošetřování pacientů s poukazem na to, ţe je tato praxe diskriminační. Zdravotní
sestra mi sdělila, ţe vypadám velice zdravě a pokud se domáhám lékařského ošetření, budu muset vyčkat, aţ v čekárně nebude
přítomen nikdo v produktivním věku. Následně mi nezbylo nic jiného, neţ vyčkat na ošetření. Do ordinace jsem vstoupil cca
v 19.00 hod, lékař diagnostikoval angínu, předepsal mi antibiotika a doporučil klid na lůţku. Jednáním ţalované společnosti
jsem se cítil velice poníţen a pociťoval jsem sníţení své důstojnosti velmi výrazným způsobem. Nelze nezmínit, ţe jsem
během čekání na ošetření musel čelit mnoha ironickým poznámkám pacientů, kteří byli ošetřeni přednostně.
K důkazu navrhuji:
- lékařskou zprávu potvrzující šetření v ordinaci ţalované společnosti,
- fotografii oznámení umístěného v čekárně ordinace ţalované společnosti,
- výslech účastníků řízení,
- svědeckou výpověď Anety Novákové, bytem K Vodojemu 4, Praha 5, zdravotní sestry v ordinaci provozované ţalovanou
společností.
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II.
Podle článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) se základní práva a svobody zaručují všem
bez rozdílu pohlaví.
Podle článku 10 odst. 1 Listiny má kaţdý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.
Podle § 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména zdraví, občanské cti a
lidské důstojnosti.
Za diskriminaci je moţno povaţovat takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému, méně příznivému zacházení
oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, ledaţe takové odlišné zacházení je moţno ospravedlnit sledováním legitimního
cíle a prostředky k dosaţení takového cíle jsou přiměřené a nezbytné.
V daném konkrétním případě je ţalobce schopen prokázat, ţe byl vystaven odlišnému zacházení oproti jiným osobám
ve srovnatelné situaci, přičemţ od osob, se kterými bylo zacházeno příznivěji (byly ošetřeny přednostně) se odlišoval věkem.
Ţalobce je dále přesvědčen, ţe ţalovaná společnost nebude schopna prokázat ospravedlnitelný důvod pro toto jednání.
Oznámení visící v ordinaci sdělující všem případným pacientům, ţe přednostně budou ošetřováni pacienti v produktivním
věku, neboť nemají tolik času a potřebují případné potvrzení o pracovní neschopnosti, nelze ospravedlnit sledováním
legitimního cíle, a rovněţ prostředky k dosaţení tohoto cíle nelze povaţovat za přiměřené a nezbytné. Ţalovaná společnost se
tedy dle názoru ţalobce dopustila diskriminace z důvodu věku.
Na diskriminaci lze aplikovat ustanovení občanského zákoníku o ochraně osobnosti, a to přinejmenším jako
ustanovení svou povahou nejbliţší, protoţe v českém právním řádu zatím není ochrana před diskriminací vyhovujícím
způsobem upravena. Soud proto nemůţe poskytnutí ochrany odmítnout jen proto, ţe neexistuje dostatečně výslovná právní
úprava. Navíc dle sjednocené úpravy ochrany osobnosti je právo na rovné zacházení součástí tzv. všeobecného osobnostního
práva a podléhá ochraně podle § 11 a násl. občanského zákoníku.
Nejde přitom o pouhý fakt, ţe diskriminované osobě je odepřena určitá sluţba, to samo o sobě nemusí být
intenzivním zásahem do osobnostních práv. Podstatný je právě prvek odlišného zacházení, tj. diferenciace mezi osobami, jimţ
je sluţba poskytnuta, a těmi, jimţ poskytnuta není. Diskriminované osobě není sdělována pouze skutečnost, ţe musí vyčkat na
ošetření do doby, aţ v čekárně nebudou přítomni pacienti v produktivním věku, ale zároveň je jí dáno na vědomí, ţe jsou
kategorie osob, které budou ošetřeni přednostně, a tato osoba do té kategorie nepatří, a to pro určité vlastnosti – neproduktivní
věk. Hledisko akutnosti případného onemocnění přitom zůstává v pozadí. Dochází tím k označení diskriminované osoby za
osobu niţší kategorie, coţ zásah do osobnostních práv představuje.
III.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaná společnost je povinna do tří dnů od právní moci rozsudku zaslat doporučeně ţalobci dopis následujícího
znění:
„Váţený pane Vonásku,
dne 28.10.2006 jste navštívil ordinaci lékařské pohotovosti v Libčicích nad Vltavou, kterou provozuje naše
společnost. V čekárně této ordinace viselo oznámení, ţe přednostně budou ošetřeni pacienti v produktivním věku, kteří nemají
tolik času a potřebují případné potvrzení o pracovní neschopnosti. Následně jste byl nucen vyčkat ošetření po dobu zhruba pěti
hodin, protoţe docházelo k přednostnímu ošetřování osob v produktivním věku.
Tímto jednáním došlo k diskriminaci, kterou byla sníţena Vaše lidská důstojnost a mohlo být ohroţeno rovněţ Vaše
zdraví. Uvedené jednání je neoprávněným zásahem do Vašeho práva na ochranu osobnosti. Za tento zásah se Vám touto
cestou jménem naší společnosti hluboce omlouvám.
MUDr. Karel Konvalina, jednatel společnosti MED Centrum Libčice, s.r.o.“
II. Ţalovaná společnost je povinna zaplatit ţalobci do tří dnů od právní moci rozsudku náhradu nemajetkové újmy ve
výši 20.000,- Kč.
III. Ţalovaná společnost je povinna uhradit ţalobci náklady řízení do tří dnů od právní moci rozsudku.
IV.
Zároveň ţádám soud s ohledem na svoje majetkové poměry, kdy mým jediným příjmem je starobní důchod ve výši
7.000,- Kč, nemovitý majetek nevlastním a z majetku movitého vlastním pouze běţné vybavení domácnosti, o osvobození od
povinnosti hradit soudní poplatek za podání ţaloby.
…………………
Bedřich Vonásek
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Vzor – ţaloba na zdrţení se protiprávního jednání – skupinová ţaloba – diskriminace na základě
etnického původu – neobslouţení Romů v restauraci
Tzv. skupinová ţaloba je upravena v ust. § 25 zákona o ochraně spotřebitele (zákon č.634/1992Sb) tak, ţe návrh na
zahájení řízení u soudu o zdrţení se protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů můţe podat a účastníkem
takového řízení můţe být nejobecněji řečeno sdruţení, v jehoţ stanovách jsou tyto cíle uvedeny. Výhodou tohoto postupu
jsou především úspory časové a ekonomické. Občanský soudní řád v těchto případech stanoví, ţe takto zahájené řízení brání
téţ tomu, aby proti témuţ ţalovanému probíhalo u soudu další řízení o ţalobách jiných ţalobců poţadujících z téhoţ jednání
nebo stavu stejné nároky.
Skutkový stav:
Pan K, který je romského etnika slavil narozeniny a rozhodl se uspořádat oslavu v restauraci. Vzhledem k tomu, že
nevěděl, kolik pozvaných hostů se zúčastní, nerezervoval v restauraci místo předem, ale rozhodl se využít restaurace, o které
je známo, že tam mnoho lidí nechodí, protože je příliš vzdálená od městské hromadné dopravy. V den oslavy se sešlo asi 10
osob romského etnika. Po vstupu do restaurace, která byla obsazená zhruba z 1/5, se usadili u dvou stolů a dotázali se
obsluhy, zda tyto stoly mohou srazit k sobě. Obsluhující číšník jim sdělil, že stoly zůstanou na svých místech a ať se zvednou,
neboť je neobslouží z důvodu, že má s Romy špatné zkušenosti z minulosti. Pan K a jeho hosté po tomto hrubém výstupu
z restaurace odešli. Následně se obrátili na sdružení na ochranu spotřebitelů Poradna, které jejich jménem podalo
skupinovou žalobu na zdržení se protiprávního jednání.

Ţaloba na zdrţení se protiprávního jednání:
Krajský soud v Praze
Náměstí Kinských 5
150 00 Praha 5
V Praze dne 2.11.2006
Ţalobce: Sdruţení na ochranu spotřebitelů Poradna, se sídlem Jindřišská 19, 110 00 Praha 1, IČ 456987123,
zastoupeno JUDr. Karlem Konvalinou, předsedou sdruţení
Ţalovaný: Labuţník, s.r.o., se sídlem K Nádraţí 10, 200 11 Stará Mladá, zastoupena Ing. Janem Novákem,
jednatelem společnosti
Věc: Ţaloba na zdrţení se protiprávního jednání
Dvojmo
I.
Ţalobce je aktivně legitimován k podání ţaloby na základě ust. § 25 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
neboť je sdruţením, v jehoţ stanovách je zakotveno poskytování právní pomoci spotřebitelům, kteří byli diskriminováni ve
smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele.
Ţalobce v tomto řízení zastupuje tyto spotřebitele:
1. Karel Lakatoš, nar. 1.1.1965, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
2. Boţena Lakatošová, nar. 1.2.1968, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
3. Nikola Lakatošová, nar. 1.1.1983, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
4. Tereza Lakatošová, nar. 1.2.1984, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
5. Gejza Lakatoš, nar. 1.5.1985, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
6. František Lakatoš, nar. 18.1986, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
7. Gustav Demeter, nar. 18.10.1961, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
8. Naděţda Demeterová, nar. 1.2.1969, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
9. Petra Demeterová, nar. 18.10.1984, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
10. Alois Demeter, nar. 14.9.1985, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá
Dne 28.10.2006 výše uvedení spotřebitelé romského etnika navštívili restauraci „U Mašinky“ na adrese K Nádraţí
10, 200 11 Stará Mladá, kterou provozuje ţalovaná společnost.
Spotřebitelé vstoupili do restaurace okolo 20.00, usadili u dvou stolů a poţádali kolemjdoucího číšníka o svolení ke
spojení stolů k sobě, aby mohli sedět pohromadě. Číšník jim odvětil, ţe stoly musí zůstat na svém místě a ţe spotřebitele
stejně neobslouţí, neboť mu dal majitel restaurace zákaz obsluhovat Romy. Spotřebitelé se domáhali přivolání majitele
restaurace, coţ číšník odmítl s tím, ţe je na dovolené v cizině. Poté spotřebitelé odešli, aniţ byli obslouţeni. V době vstupu
spotřebitelů do restaurace byla restaurace zaplněna zhruba z jedné pětiny.
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Jednáním ţalované společnosti se spotřebitelé cítili velice poníţeni a pociťovali sníţení své důstojnosti velmi
výrazným způsobem. Nelze nezmínit, ţe během komunikace s číšníkem byli vystaveni ironickým poznámkám hostů –
neromského etnika, kteří obslouţeni byli.
K důkazu navrhujeme:
- výslech Karla Nováka, bytem U Nádraţí 1, Stará Mladá, číšníka v restauraci provozované ţalovanou společností,
- výslech Karla Lakatoše, nar. 1.1.1965, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Boţeny Lakatošové, nar. 1.2.1968, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Nikoly Lakatošové, nar. 1.1.1983, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Terezy Lakatošové, nar. 1.2.1984, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Gejzy Lakatoše, nar. 1.5.1985, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Františka Lakatoše, nar. 18.1986, bytem Nádraţní 16, Stará Mladá,
- výslech Gustava Demetera, nar. 18.10.1961, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
- výslech Naděţdy Demeterové, nar. 1.2.1969, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
- výslech Petry Demeterové, nar. 18.10.1984, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá,
- výslech Aloise Demetera, nar. 14.9.1985, bytem Nádraţní 17, Stará Mladá.
II.
Podle článku 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina) se základní práva a svobody zaručují všem
bez rozdílu pohlaví.
Podle článku 10 odst. 1 Listiny má kaţdý právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst
a chráněno jeho jméno.
Podle § 11 občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména zdraví, občanské cti a
lidské důstojnosti.
Podle ust. § 6 zákona o ochraně spotřebitele se prodávající nesmí při prodeji výrobků a poskytování sluţeb chovat v
rozporu s dobrými mravy; zejména nesmí ţádným způsobem spotřebitele diskriminovat.
Dle ust. § 25 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele můţe podat návrh na zahájení řízení u soudu o zdrţení se
protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a účastníkem takového řízení být sdruţení, v jehoţ stanovách jsou tyto
cíle uvedeny.
Dle ust. § 133a odst. 2 o.s.ř. skutečnosti tvrzené o tom, ţe účastník byl přímo nebo nepřímo diskriminován na základě
svého rasového nebo etnického původu, má soud ve věcech poskytování zdravotní a sociální péče, pomoci v hmotné nouzi,
přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, členství v organizacích zaměstnanců nebo
zaměstnavatelů a členství v profesních a zájmových sdruţeních a při prodeji zboţí v obchodě nebo poskytování sluţeb za
prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak.
Za diskriminaci je moţno povaţovat takové jednání, kdy je osoba vystavena odlišnému, méně příznivému zacházení
oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, ledaţe takové odlišné zacházení je moţno ospravedlnit sledováním legitimního
cíle a prostředky k dosaţení takového cíle jsou přiměřené a nezbytné.
V daném konkrétním případě je ţalobce schopen prokázat, ţe spotřebitelé, které zastupuje, byli vystaveni odlišnému
zacházení oproti jiným osobám ve srovnatelné situaci, přičemţ od osob, se kterými bylo zacházeno příznivěji (byly
obslouţeny), se odlišovali etnickým původem. Ţalobce je dále přesvědčen, ţe ţalovaná společnost nebude schopna prokázat
ospravedlnitelný důvod pro shora popsané odlišné zacházení. Oznámení obsluhujícího číšníka, ţe majitel restaurace zakázal
obsluhování osob romského etnika, nelze ospravedlnit sledováním legitimního cíle. Ţalovaná společnost se tedy dle názoru
ţalobce dopustila diskriminace z důvodu etnického původu, čímţ došlo k porušení ust. § 6 zákona o ochraně spotřebitele.
III.
S ohledem na výše uvedené navrhujeme, aby soud po provedeném řízení vynesl tento rozsudek:
I. Ţalovaná společnost je povinna se při své provozní činnosti zdrţet jakéhokoli jednání diskriminujícího spotřebitele
ve smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele, a to do tří dnů o nabytí právní moci rozsudku.
II. Ţalovaná společnost je povinna nahradit ţalobci náklady řízení.
………………………………....................
JUDr. Karel Konvalina, předseda sdruţení
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3.5.6. Moţnosti soudní ochrany před diskriminací v
jednání veřejné moci a ve věcech obecného zájmu

3.5.6.3. Ochrana proti nečinnosti správního orgánu
§ 79 a násl. soudního řádu správního

Moţnosti soudní ochrany před diskriminačním jednáním
v jednání veřejné moci a ve věcech obecného zájmu vyplývají
z řady právních předpisů (viz 3.5.5.1.). Dále je moţno odkázat na
nepsané principy dobré správy, mezi něţ lze rovněţ řadit zákaz
diskriminace v obecné rovině (viz 1.2.3.16.)

Ţalobu můţe podat ten, kdo „bezvýsledně vyčerpal prostředky,
které procesní předpis platný pro řízení u správního orgánu
stanoví k jeho ochraně proti nečinnosti správního orgánu. Žalobou
se může domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost
vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení“. Ţalovaným je
správní orgán, který podle ţalobního tvrzení má povinnost vydat
rozhodnutí nebo osvědčení.

Konkrétní moţnosti soudní obrany jsou následující:
 univerzální ochranou zůstává ţaloba na ochranu osobnosti dle
§ 11 a násl občanského zákoníku (viz 3.5.5.), kterou i veřejná
moc můţe zasáhnout do osobnostních práv,
 náhrada hmotné újmy dle § 420 občanského zákoníku anebo
dle zákona č. 82/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu
způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo
nesprávným úředním postupem,
 správní soudnictví.

3.5.6.1. Správní soudnictví
Ţalobu ve správním soudnictví je moţno podat např. v těchto
případech (dle zákona č.150/2002 Sb. – soudní řád správní):
 proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem
moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku,
jakoţ i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným
orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a
povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné
správy, (dále jen "správní orgán"),
 ochrana proti nečinnosti správního orgánu,
 ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu.
K podání ţaloby je zpravidla příslušný soud krajský v obvodu
správního orgánu, který v dané věci vydal rozhodnutí v posledním
stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se domáhá soudní
ochrany.
Ţalobu lze podat i v případě aktů veřejné správy, které se
nevydávají ve správním řízení. Ţalobu lze dále podat i proti
rozhodnutím ve věcech, na které není právní nárok.

3.5.6.2. Řízení o ţalobě proti rozhodnutí správního
orgánu – § 65 a násl. soudního řádu správního
Ţalobu proti rozhodnutí správního orgánu můţe podat:
 ten, kdo tvrdí, ţe byl na svých právech zkrácen přímo nebo v
důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení
úkonem správního orgánu, jímţ se zakládají, mění, ruší nebo
závazně určují jeho práva nebo povinnosti,
 účastník řízení před správním orgánem, který není k ţalobě
oprávněn podle odstavce 1, tvrdí-li, ţe postupem správního
orgánu byl zkrácen na právech, která jemu příslušejí,
takovým způsobem, ţe to mohlo mít za následek nezákonné
rozhodnutí.
Ţalobou se lze domáhat zrušení rozhodnutí, popřípadě
vyslovení nicotnosti tohoto rozhodnutí.
Ţalobu lze podat do dvou měsíců od doručení dotyčného
rozhodnutí správního orgánu. Zvláštní zákony ovšem mohou
stanovit lhůtu jinou, např. kratší lhůty má zákon o pobytu cizinců.
Lhůta je zachována, byla-li ţaloba ve lhůtě podána u správního
orgánu, proti jehoţ rozhodnutí směřuje.
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3.5.6.4. Řízení o ochraně před nezákonným
zásahem, pokynem nebo donucením správního
orgánu – § 82 a násl. soudního řádu správního
Ţalobu můţe podat ten, „kdo tvrdí, že byl přímo zkrácen na
svých právech nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením
(dále jen "zásah") správního orgánu, který není rozhodnutím, a byl
zaměřen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo proti němu
přímo zasaženo, trvá-li takový zásah nebo jeho důsledky anebo
hrozí-li jeho opakování“. Ţaloba je nepřípustná, lze-li se ochrany
nebo nápravy domáhat jinými právními prostředky nebo domáhá-li
se ţalobce pouze určení, ţe zásah byl nezákonný.
Ţalovaným je správní orgán, který podle ţalobního tvrzení
provedl zásah; jde-li o zásah ozbrojených sil, veřejného
ozbrojeného sboru, ozbrojeného bezpečnostního sboru nebo jiného
obdobného sboru, který není správním orgánem, anebo příslušníka
takového sboru, je ţalovaným správní orgán, který takový sbor řídí
nebo jemuţ je takový sbor podřízen, a u obecní policie obec.
Ţaloba musí být podána do dvou měsíců ode dne, kdy se
ţalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Nejpozději lze ţalobu
podat do dvou let od okamţiku, kdy k němu došlo.

3.5.6.5. Opravné prostředky ve správním
soudnictví
Nejčastější opravný prostředek proti prvostupňovému
rozhodnutí soudu ve správním soudnictví, kasační stíţnost, lze
podat – jsou –li splněny další podmínky – ve lhůtě dvou týdnů od
doručení rozhodnutí krajského soudu. O kasační stíţnosti
rozhoduje Nejvyšší správní soud v Brně. V kasační stíţnosti se
lze domáhat jen toho, aby Nejvyšší správní soud rozhodnutí
niţšího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení.
Kasační stíţnost se podává u soudu, který napadené rozhodnutí
vydal. Lhůta je téţ zachována, pokud je kasační stíţnost podána u
Nejvyššího správního soudu.
Při kasační stíţnosti je povinnost zastoupení advokátem.
Ve věcech ochrany před zásahem správního orgánu můţe
účastník navrhnout obnovu řízení, pokud vyšly najevo důkazy
nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v
původním řízení uplatněny. K řízení je příslušný soud, který vydal
rozhodnutí, proti němuţ návrh na obnovu řízení směřuje.
Návrh na obnovu řízení lze podat ve lhůtě tří měsíců ode dne,
kdy ten, kdo obnovu řízení navrhuje, se dozvěděl o důvodu
obnovy. Po třech letech od právní moci napadeného rozhodnutí
však můţe být návrh podán jen tehdy, jestliţe byl zrušen trestní
rozsudek, jímţ byl soud při svém rozhodování vázán.
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Vzor – ţaloba proti rozhodnutí správního orgánu (po vyuţití odvolání) – obecně z důvodu
nezákonnosti předchozího řízení
Soudní poplatek za podání ţaloby je v tomto případě 2000,- Kč. Příslušným soudem je většinou krajský soud, ve věcech
přestupků je ovšem příslušný soud okresní. Vedle nezákonnosti rozhodnutí lze namítat i vady předchozího řízení. Ţalobce
nemusí být zastoupen advokátem.

Ţaloba proti rozhodnutí ţalovaného:
Krajský soud v Hradci Králové
Československé armády 218
502 08 Hradec Králové
V Hradci Králové dne 2.11.2006

Ţalobce: Vít Novák, nar. 13.12.1955, bytem Gočárova třída 12, 502 08 Hradec Králové, zastoupen JUDr. Aloisem
Výborným, advokátem, sídlem Národní 88, Praha 1, IČ 987654321, ČAK 12345
Ţalovaný: Magistrát města Hradec Králové, se sídlem Mariánské náměstí 1, 502 08 Hradec Králové
Věc: Ţaloba proti rozhodnutí ţalovaného ze dne 12.10.2006, č.j. 12/2006
Dvojmo
Soudní poplatek bude uhrazen na výzvu soudu
I.
Specifikace napadaného rozhodnutí – např. „Výše specifikovaným rozhodnutím ţalovaného došlo k zamítnutí
odvolání a potvrzení rozhodnutí…, jímţ došlo k …“
Toto rozhodnutí povaţuji za v rozporu s právními předpisy (nezákonné), neboť jsem jím byl zkrácen na svých
zákonných právech. S ohledem na shora uvedené jej napadám v plném rozsahu, z důvodů uvedených níţe, a navrhuji jeho
zrušení.
II.
Popis skutkového stavu – tzn. v čem je spatřována nezákonnost rozhodnutí.
III.
Čeho se ţalobce domáhá – např. „S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud po provedeném řízení rozhodl
takto:
I. Napadané rozhodnutí se pro vady předcházejícího řízení ruší a věc se vrací ţalovanému k dalšímu řízení.
II. Ţalovaný je povinen ţalobci nahradit náklady řízení.“
…………..
Vít Novák
v zast. JUDr. AloisVýborný
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Vzor – mimořádný opravný prostředek – kasační stíţnost – obecně
Kasační stíţnost:
Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím
Krajského soudu v Hradci Králové
Československé armády 218
502 08 Hradec Králové
V Hradci Králové dne 2.11.2006

Ţalobce: Vít Novák, nar. 13.12.1955, bytem Gočárova třída 12, 502 08 Hradec Králové, zast. JUDr. Aloisem
Výborným, advokátem, sídlem Národní 88, Praha 1, ČAK 12345
Ţalovaný: Magistrát města Hradec Králové, se sídlem Mariánské náměstí 1, 502 08 Hradec Králové, zastoupen Ing.
Jaroslavem Novým, primátorem
Věc: Kasační stíţnost
Dvojmo
Usnesením ze dne 12.10.2006 odmítl Krajský soud v Hradci Králové moji správní ţalobu proti
rozhodnutí…(upřesnění) a rozhodl o nákladech řízení. Rozhodnutí bylo doručeno mému právnímu zástupci dne 15.10.2006.
Ve lhůtě stanovené zákonem proti usnesení podávám tuto kasační stíţnost, kterou napadám usnesení v celém rozsahu, a to pro
nesprávné právní posouzení a z něj vyplývající procesní vady.
Krajský soud došel k závěru, ţe… (popis odůvodnění Krajského soudu). S názorem Krajského soudu nemohu
souhlasit z následujících důvodů: (Popis právního posouzení konkrétního případu.)
S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby:
Nejvyšší správní soud napadané usnesení zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Hradci Králové k dalšímu řízení.
.………….
Vít Novák
v zast. JUDr. Alois Výborný
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4. Významná rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva a
Evropského soudního dvora
4.1. Úvod
Vývoj práva na rovné zacházení a ochranu před diskriminací je
zásadním způsobem ovlivňován dvěma evropskými soudy, a to
Evropským soudním dvorem – soudem Evropské unie a
Evropským soudem pro lidská práva – kontrolním orgánem Rady
Evropy dohlíţejícím na plnění Úmluvy o lidských právech a
základních svobodách. Tyto soudy svým rozhodováním na straně
jedné a příslušná antidiskriminační ustanovení na straně druhé
reagují na aktuální vývoj a změny ve společnosti, neboť ty se
odráţí i v chápání a pojímání jevu jako je diskriminace.
Judikatura Evropského soudního dvora vztahující se
k diskriminaci se logicky týká především diskriminace z důvodu
pohlaví v oblasti zaměstnávání. Naopak rozhodnutí Evropského
soudu pro lidská práva zabírají celou škálu diskriminačních
důvodů a neomezují se pouze na pohlaví, avšak nezasahují do
oblasti zaměstnávání, neboť tu Úmluva nepokrývá.

4.2. Judikatura Evropského soudního
dvora
4.2.1. Angela Sirdar v. Ministerstvo obrany
(Rozsudek Evropského soudního dvora C-237/97)
Evropský soudní dvůr konstatoval, ţe vyloučení ţen ze sluţby ve
speciálních bojových jednotkách za účelem zajištění efektivity
útoku můţe být ospravedlněno důvody vycházejícími z povahy
aktivit, které uvedené jednotky vykonávají. V tomto případě byl
ospravedlnitelným důvodem jednak poţadavek „interoperability“ –
poţadavek, aby kaţdý člen této jednotky byl v kterémkoli
momentu schopen boje a jednak souvislosti, za kterých byla sluţba
vykonávána, neboť se jednalo o jednotku určenou k boji v první
linii.
Angela Sirdar vstoupila do britské armády v roce 1983 a
slouţila jako šéfkuchařka, od roku 1990 pro královské
dělostřelectvo. V roce 1994 jí bylo sděleno, ţe následující rok
bude z ekonomických důvodů propuštěna. Následně obdrţela
nabídku od královského námořnictva za předpokladu, ţe projde
tréninkovým kursem přepadového oddílu. Nicméně tato nabídka
byla zrušena, kdyţ námořnictvo zjistilo, ţe Angela Sirdar je ţena.
Poté co byla v roce 1995 z armády propuštěna, obrátila se na
příslušný tribunál se stíţností na diskriminaci z důvodu pohlaví.
Tribunál rozhodl, ţe pro vyřešení případu potřebuje znát
interpretaci Smlouvy a směrnice č. 76/207/EHS, o zavedení zásady
rovného zacházení pro muţe a ţeny, pokud jde o přístup
k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a o
pracovní podmínky, a proto se obrátil na Evropský soudní dvůr.
Podle Evropského soudního dvora otázky týkající se armády
nejsou vyloučeny z působnosti Smlouvy. Státy sice musí zajistit
vnitřní a vnější bezpečnost země, to však neumoţňuje obecnou
derogaci podle čl. 224 Smlouvy o zaloţení Evropského
společenství, tu mohou uplatnit pouze ve specifických případech
nikoli obecně. Evropský soudní dvůr rozhodl, ţe královské
námořnictvo je speciální jednotka odlišná od všech ostatních, a její
příslušníci musí být schopní boje. Proto je na uváţení státu, zda
z takovéto jednotky vyloučí ţeny.

4.2.2. E.J.P. Dekker v. Stichting Vormingcentrum
voor Jong Vowassenem Plus
(Rozsudek Evropského soudního dvora C-177/88)
Evropský soudní dvůr konstatoval, ţe odmítnutí přijetí ţeny do
pracovního poměru z důvodu těhotenství, je přímá diskriminace
z důvodu pohlaví, neboť pouze ţeny lze odmítnout z tohoto
důvodu. Diskriminaci z důvodu těhotenství nelze ospravedlnit
finanční ztrátou, kterou by zaměstnavatel utrpěl během trvání
mateřské dovolené.
V roce 1981 si paní Dekker podala ţádost o místo
instruktorky ve výcvikovém středisku pro mladistvé Stichting
Vormingcentrum voor Jong Vowassenem. Následně informovala
výbor, který posuzoval ţádosti, ţe je tři měsíce těhotná; výbor ji i
přesto navrhl řídícímu orgánu centra jako nejvhodnější kandidátku.
Centrum však paní Dekker sdělilo, ţe na místo jmenována nebude,
neboť by mu příslušná pojišťovna neproplatila náhradu za denní
dávku, kterou by jí centrum muselo vyplácet po dobu její mateřské
dovolené, a nemohlo by tak po dobu její mateřské dovolené
zaměstnat náhradníka.
Nizozemské soudy niţší instance nevyhověly ţádosti
paní Dekker o náhradu škody způsobené jí centrem. Případ se
dostal aţ k Nejvyššímu nizozemskému soudu, který se v roce 1988
obrátil na Evropský soudní dvůr s předběţnými otázkami.
V odpovědi na ně Evropský soudní dvůr vyslovil významná
konstatování. Pouze ţeny lze odmítnout přijmout do zaměstnání
z důvodu těhotenství, a proto se v takovém případě jedná o přímou
diskriminaci. Pokud spočívá důvod v odmítnutí v tom, ţe je ţena
těhotná, je toto rozhodnutí spojeno přímo s pohlavím uchazeče a
potom nehraje roli, ţe se do výběrového řízení nepřihlásil ţádný
muţský uchazeč. Podle Evropského soudního dvora pro porušení
práva na rovné zacházení a vzniku odpovědnosti za diskriminační
jednání není nutné zavinění.

4.2.3. Bilka Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von
Hartz
(Rozsudek Evropského soudního dvora C-170/84)
Evropský soudní dvůr konstatoval, ţe firma, která ze svého
zaměstnaneckého penzijního programu vylučuje zaměstnance na
částečný pracovní úvazek, porušuje čl. č. 119 Smlouvy o zaloţení
Evropského hospodářského společenství, pokud vyloučení
z programu dopadá na podstatně větší počet ţen neţ muţů, a
pokud firma neprokáţe, ţe pro toto vyloučení existují nějaké
objektivně ospravedlnitelné důvody, které nejsou zaloţeny na
diskriminaci z důvodu pohlaví.
Bilka Kaufhaus - firma z Německa, která zaměstnávala několik
tisíc zaměstnanců, měla pro své zaměstnance doplňkový penzijní
systém. Pracovníci pracující na částečný pracovní úvazek, však
mohli získat důchod v rámci tohoto systému pouze tehdy,
pracovali-li u tohoto zaměstnavatele z celkových 20 let alespoň 15
let na plný pracovní úvazek. Paní Weber pracovala u tohoto
zaměstnavatele v letech v letech 1961 aţ 1976, a to nejprve na
plný pracovní úvazek a od října 1972 na částečný pracovní úvazek.
Vzhledem k tomu, ţe neodpracovala 15 let na plný pracovní
úvazek odmítla jí firma Bilka Kaufhaus platit penzi v rámci svého
systému penzijního pojištění.
Paní Weber se obrátila se stíţností na německý pracovní
soud. Tvrdila, ţe tento penzijní systém porušuje princip rovného
odměňování muţů a ţen, tedy čl. 119 (nově čl. 141) Smlouvy o
zaloţení Evropského společenství. Prohlašovala, ţe poţadavek
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odpracování určitého počtu let na plný pracovní úvazek
znevýhodňuje ţeny, neboť ţeny mnohem častěji s ohledem na péči
o děti a rodinu vyuţívají částečné pracovní úvazky. Firma Bilka
Kaufhaus naopak argumentovala tím, ţe zde existují objektivní
ekonomické důvody odůvodňující vyloučení pracovníků na
částečný pracovní úvazek z penzijního systému. Dále uváděla, ţe
podle statistik 81.3 % penzí bylo vypláceno ţenám, zatímco
celkově pouze 72% zaměstnanců byly ţeny, penzijní systém tak
nemůţe být diskriminační na základě pohlaví.
Na základě odvolání se dostal spor před spolkový pracovní
soud, který se obrátil na Evropský soudní dvůr s předběţnými
otázkami. Vzhledem k tomu, ţe penze poskytovaná ze
zaměstnaneckého penzijního systému je součástí odměny
poskytované zaměstnavatelem je celková odměna poskytovaná
zaměstnanci pracujícímu na částečný pracovní úvazek niţší neţ
odměna zaměstnance pracujícího na plný pracovní úvazek.
Evropský soudní dvůr následně rozhodl, ţe firma, která ze svého
zaměstnaneckého penzijního programu vylučuje zaměstnance na
částečný pracovní úvazek, porušuje čl. č. 119 Smlouvy o zaloţení
Evropského hospodářského společenství, pokud vyloučení
z programu dopadá na podstatně větší počet ţen neţ muţů, a
pokud firma neprokáţe, ţe pro toto vyloučení existují nějaké
objektivně ospravedlnitelné důvody, které nejsou zaloţeny na
diskriminaci z důvodu pohlaví.

4.3. Judikatura Evropského soudu pro
lidská práva
4.3.1. Kutzner v. Německo
(Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 46544/99
ze dne 26. února 2002)
Evropský soud pro lidská práva rozhodl o porušení práva na
soukromý a rodinný ţivot zaručený čl. 8 Úmluvy, ke kterému
došlo nejen odebráním dětí rodičům, ale po celou dobu jejich
oddělení, kdy byly děti umístěny do pěstounské péče a omezeny
kontakty rodičů a dětí. Soud dále poukázal na pozitivní povinnost
státu přijmout jednak taková opatření, která umoţní sloučení
rodiny a jednak výchovná a další opatření na podporu rodiny.
Případ se týkal odebrání dětí postiţeným rodičům. Dcery
stěţovatelů (ve věku pět a sedm let) byly rodičům odebrány
orgány sociální péče s tvrzením, ţe jejich "oslabený duševní vývoj
je činil neschopnými vychovávat jejich děti". Odebrání však
nebylo zaloţeno na zanedbání péče nebo na špatném zacházení.
Děti byly od sebe rozděleny a umístěny do pěstounské péče a po
dobu prvních šesti měsíců neměly ţádný kontakt s rodiči, posléze
byl jejich kontakt omezen na hodinu měsíčně.
V průběhu německého řízení se názory odborníků –
psychologů rozcházely, zatímco jeden poukazoval na nedostatek
intelektu rodičů, další na nedostatečný emocionální rozvoj, který je
činí nezpůsobilými rozvíjet osobnost jejich dětí. Další
psychologové, rodinný lékař, jakoţ i organizace zabývající se
ochranou dětí poţadovali návrat dětí do rodiny, neboť děti nebyly
nijak ohroţeny a rodiče byli schopni pečovat řádně o svoje děti a
to jak po citové tak i intelektuální stránce, za podmínky, ţe dětem
bude poskytována dodatečná výchovná péče.
Evropský soud pro lidská práva shledal v tomto případě
porušení práva na soukromý a rodinný ţivot (zaručený čl. 8
Úmluvy), přičemţ poukázal na pozitivní povinnost státu v
takových případech přijmout opatření, které umoţní sloučení
rodiny, co nejdříve to bude moţné. Taková opatření by měla
zahrnovat poskytování výchovných a jiných opatření pro podporu
rodiny. Podle Evropského soudu pro lidská práva se porušení
práva na rodinný ţivot týkalo nejen původního odebrání dětí, ale
také jejich oddělení po dobu pěstounské péče, a omezení kontaktů
rodičů a dětí.
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Toto rozhodnutí je významné zejména s ohledem na zákaz
diskriminace postiţených, neboť jde o první rozhodnutí
Evropského soudu pro lidská práva, které konstatuje povinnost
smluvního státu poskytovat podporu postiţeným rodičům, aby
bylo zajištěno jejich právo na rodinný ţivot.

4.3.2. Lustig-Prean and Beckett v. Velká Británie
(Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 31417/96 a č.
32377/96 ze dne 27. září 1999)
Evropský soud pro lidská práva rozhodl o porušení práva na
soukromí v souvislosti s vyšetřováním homosexuální orientace
stěţovatelů a jejich následným propuštěním z britských
ozbrojených sil. Neuznal argumentaci britské vlády, ţe přítomnost
homosexuálů v armádě by mohla mít negativní vliv na morálku a
tím následně i na bojeschopnost armády.
Duncan Lustig-Prean a John Beckett jsou britskými občany.
Oba stěţovatelé slouţící v britské armádě byli homosexuálové.
Britské Ministerstvo obrany uplatňovalo politiku vylučující
homosexuály z britských ozbrojených sil. Oba stěţovatelé tak byli
pro svojí homosexualitu vyšetřováni, během vyšetřování svojí
homosexualitu připustili a na základě toho byli v souladu
s politikou Ministerstva obrany z armády propuštěni.
Evropský soud pro lidská práva konstatoval, ţe prováděné
rozhovory byly velmi dotěrné a propuštění stěţovatelů
z ozbrojených sil pak představovalo hluboký zásah do jejich
kariéry. Vyšetřování týkající se sexuální orientace ţadatelů, jakoţ i
následné propuštění představovalo váţný zásah do jejich
soukromých ţivotů. Vláda svůj postoj odůvodňovala tím, ţe
přítomnost homosexuálů v armádě by měla zásadní negativní efekt
na morálku a následně potom na bojeschopnost a efektivitu
ozbrojených sil; svůj postoj opírala o zprávu publikovanou v roce
1996. Evropský soud pro lidská práva nicméně shledal, ţe postoje
prezentované ve zprávě byly zaloţeny na negativních postojích
heterosexuálů vůči homosexuálům, přičemţ schopnosti a odvaha
homosexuálů zkoumány nebyly. Podle Evropského soudu pro
lidská práva samotné negativní postoje nemohou ospravedlnit
uvedené zásahy vůči homosexuálům, stejně jako nemohou být
ospravedlněny obdobné negativní postoje směřující vůči osobám
odlišné rasy, původu nebo barvy pleti.
Evropský soud pro lidská práva uznal, ţe přítomnost
homosexuálů v armádě můţe vyvolat určité těţkosti, stejně jako
tomu bylo v minulosti s akceptací ţen a rasových menšin
v armádě. Nicméně takovéto těţkosti jsou zaloţeny na chování
jednotlivců a mohou být odstraněny striktním dodrţováním
disciplinárních pravidel a pravidel chování. Vedle toho také není
podle Evropského soudu pro lidská práva moţné ignorovat
vzrůstající akceptaci homosexuality a změny v právních řádech
jednotlivých zemí za účelem akceptace homosexuálů
v ozbrojených sloţkách.
Evropský soud pro lidská práva se také zabýval průběhem
vyšetřování homosexuality stěţovatelů, které pokračovalo i poté,
co se stěţovatelé ke své homosexualitě přiznali. Evropský soud
pro lidská práva prohlásil, ţe propuštění stěţovatelů z armády,
stejně jako vyšetřování není moţné ospravedlnit v rámci čl. 8 odst.
2 Úmluvy a došlo tak porušení práva na soukromí.
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4.3.3. Christine Goodwin v. Velká Británie

4.3.4. Thlimmenos v. Řecko

(Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 28957/95 ze
dne 11. července 2002)

(Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva č. 34369/97 ze
dne 6. dubna 2000)

Evropský soud pro lidská práva rozhodl o porušení práva na
soukromí ţivot a práva na manţelství v případě transexuálky
Christine Goodwine, která si operativně nechala změnit pohlaví
z muţe na ţenu. Přestoţe sociálně ţila jako ţena, právně byla stále
povaţována za muţe. To jednak způsobovalo značné zásahy do
jejího soukromého ţivota a jednak jí to znemoţňovalo vstoupit do
manţelství s osobou opačného pohlaví, neţ bylo její pohlaví nové.
Evropský soud pro lidská práva rozhodl, ţe jiţ došlo k takové
akceptaci transexuality ve společnosti, ţe nelze nechat posouzení
těchto otázek na uváţení jednotlivých států.

Evropský soud pro lidská práva rozhodl o porušení čl. 14 ve
spojení s č. 9, tedy práva nebýt vystaven diskriminaci ve spojení
s porušením práva na svobodu myšlení, svědomí a náboţenského
vyznání. Podle tohoto rozhodnutí k diskriminaci nedochází pouze
tehdy, kdy státy bez objektivního a rozumného ospravedlnění
zacházejí odlišně s osobami nacházejícími se v analogických
situacích, ale i tehdy, kdyţ státy bez objektivního a rozumného
ospravedlnění nezacházejí odlišně s osobami, jejichţ situace se
citelně liší.

Christine Goodwin je transexuálka, která prošla operativní
přeměnou pohlaví, a to z muţe na ţenu. V průběhu přípravy na
operativní změnu a po samotné změně měla problémy a byla
vystavena sexuálnímu obtěţování v práci. Následně se také začala
potýkat s problémy ohledně příspěvku na její národní pojištění
(national insurance contributions). Jelikoţ je právně stále
povaţována za muţe, je povinna platit příspěvek aţ do dovršení 65
let, avšak pokud by byla právně uznána za ţenu, platila by pouze
do 60 let věku.
Christine Goodwin si tak byla nucena zařídit moţnost přispívat
do systému přímo sama a ne prostřednictvím svého
zaměstnavatele, aby se vyhnula nepříjemným dotazům ze strany
zaměstnavatele. Dalším problémem byl fakt, ţe měla stále stejné
číslo národního pojištění, takţe zaměstnavatel mohl zjistit, ţe pro
něj dříve pracovala pod jiným jménem jako muţ, coţ by pro ni
mohlo představovat určité poníţení a rozpaky. Christine Goodwin
si stěţovala na nedostatečné právní uznání její operativní změny
pohlaví v souvislosti se zaměstnáním, sociálním pojištěním a
důchodem a jejím právem uzavřít sňatek.
Přestoţe Christine Goodwin ţila ve společnosti jako ţena,
právně byla i nadále povaţována za muţe. Tento určitý konflikt
mezi sociální realitou a právem přinášel transexuálům značné
potíţe a vystavoval je větší zranitelnosti a případnému nepřátelství
či poníţení. Podle Evropského soudu pro lidská práva je zřejmý
mezinárodní trend směřující ke stále větší společenské akceptaci,
stejně jako právnímu uznání nové pohlavní identity transexuálů po
operativní změně pohlaví. Podle soudu se dá očekávat, ţe
společnost bude tolerovat určité nesnáze spojené s tím, ţe bude
transexuálům umoţněno ţít důstojný ţivot v souladu s jejich
zvolenou pohlavní identitou. Podle soudu se ţalovaná země jiţ
nemůţe dovolávat tzv. mezí uváţení státu (margin of
appreciation), tedy ţe je na uváţení kaţdé země, jak bude v této
otázce postupovat. Podle Evropského soudu pro lidská práva tak
bylo porušeno právo stěţovatelky na soukromý ţivot.

Pan Iakovos Thlimmenos byl v roce 1983 vojenským
tribunálem v Athénách prohlášen vinným z neuposlechnutí
rozkazu tím, ţe odmítl obléci uniformu. Důvodem tohoto
odmítnutí bylo jeho náboţenské přesvědčení jako svědka
Jehovova. Pan Thlimmenos byl odsouzen ke čtyřletému odnětí
svobody, propuštěn byl po odpykání dvou let trestu. V roce 1988
se pan Thlimmenos přihlásil ke státní zkoušce, aby mohl být
jmenován účetním expertem. Účetních expertů mělo být
jmenováno dvanáct. Přestoţe se pan Thlimmenos ve zkouškách
umístil na druhém místě ze šestnácti kandidátů, odmítla ho
Komora účetních expertů Řecka jmenovat s odůvodněním, ţe byl
uznán vinným ze spáchání závaţného trestného činu.
Poté co pan Thlimmenos neuspěl u vnitrostátních orgánů, kde
se dovolával svého práva na svobodu náboţenského vyznání a
rovnost před zákonem, obrátil se v roce 1996 na Evropskou komisi
pro lidská práva. Ve své stíţnosti tvrdil, ţe odmítnutí úřadů
jmenovat ho účetním expertem kvůli odsouzení za to, ţe odmítl
obléci uniformu z důvodu svého náboţenského přesvědčení, bylo
porušením čl. 9 a čl. 14 Úmluvy. Evropská komise pro lidská
práva postoupila v roce 1999 stíţnost Evropskému soudu pro
lidská práva.
Stěţovatel poukazoval ve své stíţnosti na to, ţe není
rozlišováno mezi osobami, které byly odsouzeny za trestné činy
spáchané výlučně z důvodu jejich náboţenského přesvědčení a
osobami, které byly odsouzeny za spáchání jiných trestných činů.
Evropský soud pro lidská práva konstatoval, ţe případ, kdy
státy bez objektivního a rozumného ospravedlnění nezacházejí
odlišně s osobami, jejichţ situace se citelně liší, je diskriminací.
Dále vyslovil názor, ţe odmítnutí zacházet se stěţovatelem jinak,
neţ s jinými osobami odsouzenými za závaţný trestný čin, nebylo
objektivně a rozumově ospravedlněno a došlo tak porušení zákazu
diskriminace ve spojení s právem na svobodu náboţenského
vyznání.

Pokud jde o právo uzavřít sňatek, nebylo toto právo
stěţovatelce odepřeno zcela, nicméně právně byla muţ a mohla si
tak vzít pouze ţenu. Stěţovatelka však ţila jako ţena a bylo pro ni
přijatelné vzít si pouze muţe. Toto jí však nebylo umoţněno, proto
bylo její právo se vdát porušeno. Zjištění, ţe méně zemí povoluje
sňatky transexuálů po jejich změně pohlaví, neţ uznává změnu
pohlaví jako takovou, není dostatečným argumentem pro to, aby
rozhodnutí bylo ponecháno na uváţení jednotlivého státu. Podle
soudu neexistuje ţádné ospravedlnění omezení práva transexuálů
uzavřít sňatek a shledal tak porušení čl. 12.
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5. Průvodce po dalších informacích:
Další informace lze nalézt zejména na stránkách Poradny pro občanství/Občanská a lidská práva www.diskriminace.cz.

TEXTY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ:
České zákony a jiné právní předpisy:

LITERATURA:
 Ellis Evelyn, EU Anti-Discrimination Law, Oxford
University Press, 2005

 www.portal.gov.cz v sekci zákony lze zadat číslo zákona ve
Sbírce zákonů, tj. číslo zákona lomené rokem uveřejnění
zákona, a měl by se objevit zákon v aktuálním platném znění,
tedy ve znění, do kterého byly zapracovány všechny
dosavadní novely.

 Fredman Sandra, Discrimination Law, Oxford University
Press, 2002

 www.mvcr.cz v sekci Sbírka zákonů lze nalézt dle roku
uveřejnění zákona předpis (nejen zákon, ale i vyhlášky a další
právní předpisy) ve znění, v jakém byl publikován
v minulosti. Pozdější novely do něj zapracovány nejsou.

 Máme brát diskriminaci váţně?, Zpráva o realizaci projektu,
Poradna pro občanství, Praha 2001

 Jiné zdroje viz téţ: www.zakonynawebu.cz , www.sagit.cz ,
www.server.juristic.cz , www.epravo.cz.

Právo Evropské unie (nařízení, směrnice,
rozhodnutí aj.):
 http://eur-lex.europa.eu/ → základní vyhledávání → hledat
lze dle čísla (číslo lomeno rok uveřejnění: např. 2000/78/ES)
anebo dle čísla CELEX (např. 32000L0078) anebo dle jiných
údajů.
 České překlady norem evropského práva lze dále hledat na
http://isap.vlada.cz/ např. dle čísla CELEX.

JUDIKATURA:
České soudy:
kromě placených právních informačních systémů lze najít
informace o rozhodování soudů na následujících adresách:
 Rozhodnutí Ústavního soudu: www.judikatura.cz
 Rozhodnutí Nejvyššího soudu:
http://www.nsoud.cz/rozhod.php
 Rozhodnutí ostatních soudů je nutno hledat v právnických
časopisech.
 Rozhodování českých soudů ve věcech diskriminace lze najít
na stránkách www.diskriminace.cz v sekci soudy.

Judikatura Evropského soudu pro lidská práva ve
Štrasburku – orgán Rady Evropy
vyhledávání rozhodnutí na
 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/search.asp?skin=hudoc-en
přístup přes stránku Rady Evropy www.coe.int → European
Court for Human Rights → Case-law → HUDOC. Nejlépe se
určité konkrétní rozhodnutí vyhledává dle case title (jméno
účastníka sporu), lze zvolit i jméno státu.

Judikatura Soudního dvora Evropských
společenství v Lucemburku:
 www.curia.europa.eu → http://curia.europa.eu/jurisp/cgibin/form.pl?lang=cs

 Jára Martin. a kol., Sociální diskriminace pod lupou,
Otevřená společnost o.p.s., Praha 2006

 Příručka pro boj s diskriminací, Evropská komise, Generální
ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příleţitosti,
Lucemburk 2006
 Srovnávací studie o shromaţďování údajů ke zjišťování
rozsahu a dopadu diskriminace v USA, Kanadě, Austrálii,
USA a Nizozemí, vydala Poradna pro občanství/Občanská a
lidská práva, 2006
 Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných
příleţitostí muţů a ţen, Pavlík, Petr, ed., in: Gender Studies,
o.p.s., Praha, 2004
 Strategické vedení soudních sporů o rasové diskriminaci v
Evropě: od principů k praxi, příručka k teorii a praxi
strategického vedení sporů se zvláštním zaměřením na
rasovou směrnici ES, European Roma Rights Center,
INTERIGHTS a Migration Policy Group, vydala Poradna pro
občanství/Občanská a lidská práva, 2006

MEDIACE:
 www.mediaceprojekt.cz: stránka o projektu zaměřeném na
zavedení mediace do systému českého práva
 další informace o mediaci a nabídka sluţeb mediátorů:
Sdruţení pro probaci a mediaci v justici – www.spj.cz ,
Partners Czech o.p.s – www.partnersczech.cz, Asociace
mediátorů České republiky - www.amcr.cz, Centrum dohody
s.r.o. – www.centrumdohody.com, Probační a mediační
sluţba – www.pmscr.cz.

ÚŘADY A JINÉ ORGANIZACE:
 Evropská komise, Generální ředitelství pro zaměstnanost,
sociálních věci a rovné příleţitosti (sídlo Brusel) – mezi úkoly
svěřené tomuto ředitelství spadá i agenda boje proti
diskriminaci
http://ec.europa.eu/dgs/employment_social/index_en.htm
(stránka je téţ v němčině a francouzštině)
 Evropské monitorovací centrum rasismu a xenofobie (sídlo
Vídeň): je nezávislý subjekt zřízený nařízením Rady EU za
účelem získávání údajů o fenomenu rasismu a xenofobie.
V jeho rámci funguje i síť RAXEN mající v kaţdém
členském státě svého partnera. http://eumc.europa.eu
 Poradní orgány vlády České republiky (sídlo Praha): na
serveru www.vlada.cz →
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?pgid=28
 Zmocněnec pro lidská práva
 Rada vlády pro lidská práva
 Rada vlády pro národnostní menšiny
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 Rada vlády ČR pro záleţitosti romské komunity
 Vládní výbor pro zdravotně postiţené občany
 Rada vlády pro rovné příleţitosti ţen a muţů
 a další vládní orgány.
Zázemí těchto orgánů tvoří zejména odbor pro lidská práva Úřadu
vlády ČR.
 Veřejný ochránce práv (sídlo Brno): zabývá se ochranou osob
před jednáním správních orgánů, a v tomto rámci se zabývá i
bojem proti diskriminaci. Uvaţovalo se o něm, ţe se stal
orgánem pověřeným problematikou rovného zacházení v ČR
vůbec. www.ochrance.cz

Nevládní organizace a jiné zdroje informací:
 Národní rada zdravotně postiţených. www.nrzp.cz v sekci
členské organizace je rozsáhlý seznam kontaktů
 www.ageismus.cz: stránka o věkové diskriminaci, zajímavá je
sekce odkazy
 www.partnerstvi.cz a www.gll.cz největší zdroj informací o
zákonu o registrovaném partnerství, dále téţ www.kluci.cz ,
www.bengales.cz, ww.ilga-europe.org – věnované
rovnoprávnosti ohledně sexuální orientace
 www.ta-gita.cz , www.feminismus.cz (s řadou odkazů ve
sekci ţenské organizace), www.genderonline.cz

Průvodce po dalších informacích

 Ombudsman – veřejný ochránce práv: Zákon č. 349/1999 Sb.,
o veřejném ochránci práv
 Péče o zdraví: Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
 Poskytování informací: Zákon č. 106/1999 Sb., o poskytování
informací
 Právo na informace o ţivotním prostředí: Zákon č. 123/1998
Sb., o právu na informace o ţivotním prostředí
 Profesní lékařské komory: Zákon č. 220/1991 Sb., o České
lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře
 Přestupky: Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 Sociální sluţby: Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách
 Soudní řád správní: Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád
správní
 Soudy: Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů
 Správní řád: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 Státní kontrola: Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 Školský zákon: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
 Trestní zákon: Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

 www.migraceonline.cz , www.domavcr.cz , www.cizinci.cz

 Ústava České republiky, č. 1/1993 Sb.

 www.epolis.cz Programy sociální integrace společnosti
Člověk v tísni

 Veřejné zakázky: Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných
zakázkách

 www.stop-discrimination.info

 Veřejné zdravotní pojištění: Zákon č. 48/1997 Sb., o
veřejném zdravotním pojištění.

 Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí:
rubrika Práce – Diskriminace
http://www.noviny-mpsv.cz/oblast.php?rubrika=107
 Otevřená společnost o.p.s.www.osops.cz
 Migration Policy Group: na www.migpolgroup.com jsou
v sekci country reports průběţné zprávy hodnotící
implementaci antidiskriminačních předpisů EU v jednotlivých
členských státech
 human european consultancy je organizaci se zázemím
v Nizozemí, které mj. buduje evropskou síť právních expertů
na poli antidiskriminace a vydává European AntiDiscrimination Law Review, www.humanconsultancy.com

České právní předpisy:
 Advokacie: Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii
 Inspekce práce: Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
 Kraje: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 23/1991
Sb.
 Obce: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 Občanský soudní řád: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád (zkratka o.s.ř.)
 Občanský zákoník: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

 Zákoník práce (nový): Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
(účinnost od 1.1.2007)
 Zákoník práce (starý): Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce
(účinnost do 31.12.2006)
 Zaměstnanost: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 Znalecké komiseVyhláška Ministerstva zdravotnictví č.
221/1995 Sb., o znaleckých komisích

Mezinárodněprávní předpisy:
 Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové
diskriminace (vyhlášena pod č. 95/1974 Sb.)
 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace ţen
(vyhlášena pod č. 62/1987 Sb.) v originále viz obě smlouvy
OSN: http://www.ohchr.org/english/law/index.htm
 Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 111/1958, o
diskriminaci v zaměstnání a povolání (vyhlášena pod č.
465/1990 Sb.)
 V originále viz
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
 Evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních
svobod (vyhlášena pod č. 209/1992 Sb.) v originále viz
http://conventions.coe.int/ (ETS 005)

 Odpovědnost státu za škodu: Zákon č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 Ochrana spotřebitele: Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele
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Předpisy Evropského práva:
 Nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o
volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
 Směrnice 2000/43/EC ze dne 29.6.2000, o rovném zacházení
bez ohledu na rasový nebo etnický původ
 Směrnice 2000/78/EC ze dne 27.11.2000, o zákazu
diskriminace v zaměstnání a povolání
 Směrnice Rady č. 97/80/EC ze dne 15. 12. 1997, o důkazním
břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví

Judikáty:
 Judikatura k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod (tzv. Belgický jazykový případ, 1969) – Case relating
to certain aspects of the laws on the use of languages in
education in Belgium, Strasbourg 23.7.1968
 Nález Ústavního soudu ze dne 8.3.2005, publikovaný dne
10.5.2005 ve Sbírce zákonů pod č.181/2005 Sb.
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