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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263428
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


1 

 

 

METODIKA 

 

Ochrana zaměstnanců před 

diskriminací z důvodu rasy 
 

 

 

 

UNIVERZITA KARLOVA PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 

Metodika byla vytvořena v rámci projektu Ministerstva kultury ČR typu NAKI na léta 

2012-2015 - Problémy právního postavení menšin v praxi a jejich dlouhodobý vývoj 

DF12P01OVV013 (Univerzita Karlova Právnická fakulta, hlavní řešitel projektu a 

v současnosti i děkan PFUK prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., další řešitel a tajemník 

projektu JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.) 

 

 

 

Autor: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.  
 
Recenzenti: 

RNDr. Milan Pospíšil, tajemník Rady vlády pro národnostní menšiny, Úřad vlády ČR 

Doc. JUDr. Antonín Nesvadba, Ph.D., Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

 

 

 

Zpracováno dle právního stavu k 31.10.2015 



2 

 

 

Obsah 
1. Úvod ................................................................................................................................... 2 

2. Zákaz diskriminace ............................................................................................................ 3 

3. Co je to diskriminace .......................................................................................................... 3 

4. Přímá diskriminace ............................................................................................................. 4 

5. Nepřímá diskriminace ........................................................................................................ 4 

6. S kým se srovnávat? ........................................................................................................... 6 

7. Pokyn a navádění k diskriminaci, pronásledování ............................................................. 7 

8. Vybrané přípustné důvody rozlišování mezi zaměstnanci ................................................. 7 

9. Zákaz se ptát ....................................................................................................................... 8 

10. Jak se bránit proti diskriminaci ........................................................................................ 8 

11. Vymahatelnost zákazu diskriminace ................................................................................ 9 

12. Vybraná judikatura ......................................................................................................... 10 

13. Doporučená literatura ..................................................................................................... 12 

Příklad č. 1 ............................................................................................................................ 14 

Příklad č. 2 ............................................................................................................................ 15 

Kontrolní otázky ................................................................................................................... 15 

Seznam nejvýznamnějších recentních prací autora k analyzovanému tématu ..................... 15 

 

 

1. Úvod 
Předmětem této příručky je analýza opatření v oblasti platného pracovního práva, která 

brání diskriminaci osob jiného etnického původu či rasy. Jedná se o novou metodiku, která 

nemá srovnatelného předchůdce v oboru vědy pracovního práva. Ve srovnání s obdobnými 

metodikami v zahraničí předkládaná metodika zohledňuje specifické české reálie, relevantní 

judikaturu, jakož i českou právní úpravu. V této podobě představuje předkládaná metodika 

cenné doplnění stávajících metodik, neboť doposud zaplňuje prázdné místo na trhu. 

Cílovou skupinou této metodiky je především široká veřejnost včetně studentů, jakož i 

ti z odborníků, kteří se sice s touto problematikou setkávají, netvoří však meritum jejich 

odborné činnosti. Našim cílem je čtenáři ulehčit proniknutí do této složité problematiky 

osvojením klíčových pojmů, pochopením základní struktury právní úpravy, jakož i 

upozorněním na určité souvislosti plynoucí z unijního práva.   

V následujících kapitolách  nejprve vysvětlíme klíčové pojmy, jako je diskriminace, 

právní úpravou jejího zákazu v pracovním právu a obranou proti ní. 
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2. Zákaz diskriminace 

Zaměstnavatel je povinen při úpravě pracovních podmínek, odměňování, péče o 

zaměstnance (např. u odborné přípravy nebo povyšování zaměstnanců), ale také při 

propouštění zaměstnanců přihlížet k jejich pracovní výkonnosti, schopnostem a všem dalším 

okolnostem souvisejícím s výkonem práce. Zaměstnavatel nesmí zaměstnance zvýhodňovat či 

znevýhodňovat pro rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní 

postižení, náboženské vyznání, víru, světový názor, pohlaví, těhotenství, mateřství, otcovství, 

pohlavní identifikaci, barvu pleti, jazyk, sociální původ, majetek či jiné postavení nebo státní 

příslušnost. 

Zaměstnavatel je rovněž odpovědný za tolerování či trpění obtěžování nebo 

sexuálního obtěžování zaměstnance při výkonu práce či v přímé souvislosti s ním. 

Obtěžováním je nežádoucí chování související s antidiskriminačními znaky a) jehož záměrem 

nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, 

ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být oprávněně 

(objektivně) vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností 

vyplývajících z právních vztahů. V závislosti na počtu obtěžovatelů se rozlišuje bullying 

(obtěžování jednotlivcem) či mobbing (obtěžování skupinou). 

Odpovědnost zaměstnavatele za porušení zákazu diskriminace je objektivní (tj. bez 

zřetele na zavinění). Nezajištění rovného zacházení se všemi zaměstnanci je správní delikt, 

respektive přestupek dle ustanovení § 11 a 24 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

3. Co je to diskriminace 
Podstatou diskriminace je určité odlišné či rozdílné zacházení z tzv. diskriminačních 

důvodů. Smyslem zákazu diskriminace je zamezit zvýhodňování či znevýhodňování jedinců 

podle charakteristik stereotypně připisovaných skupině, za jejíž příslušníky jsou považování. 

K diskriminaci dochází v případě, že jednání zaměstnavatele je motivováno alespoň jedním 

diskriminačním důvodem. Došlo-li ke kumulaci diskriminačních důvodů, hovoříme o 

vícenásobné diskriminaci. 

Judikatura Soudního dvora Evropské unie, a posléze i antidiskriminační legislativa 

Evropské unie v souvislosti se zákazem diskriminace rozlišila tzv. přímou a nepřímou 

diskriminaci. Prosté diskriminaci se tak dostalo přívlastku „přímá“ k odlišení od později 

judikované nepřímé diskriminace. Přímá diskriminace vychází spíše z formálního pojetí 
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rovnosti, zatímco nepřímá odráží snahu dosáhnout rovnosti v materiálním smyslu. 

Znevýhodnění se u nepřímé diskriminace prokazuje na úrovni skupiny, nikoliv jednotlivce, a 

na stejné úrovni probíhá též srovnávání. 

 

4. Přímá diskriminace 
Rozdílné zacházení ze strany zaměstnavatele, které je motivováno přímo a výlučně 

diskriminačními znaky, je přímou diskriminací. Tento typ diskriminace nelze bez výslovné 

zákonné úpravy žádným způsobem ospravedlnit. Nejpodrobněji je upraveno znevýhodnění z 

důvodu věku. Diskriminací tak není rozdílné zacházení z důvodu věku v přístupu k 

zaměstnání nebo povolání, pokud je 

- vyžadována podmínka minimálního věku, odborné praxe nebo doby zaměstnání, 

která je pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání nebo pro přístup k určitým právům a 

povinnostem spojeným se zaměstnáním nebo povoláním nezbytná, nebo 

- pro řádný výkon zaměstnání nebo povolání potřebné odborné vzdělávání, které je 

nepřiměřeně dlouhé vzhledem k datu, ke kterému osoba ucházející se o zaměstnání nebo 

povolání dosáhne důchodového věku podle zvláštního zákona. 

 

Dále je pak konkrétněji upraveno znevýhodnění z důvodu náboženského vyznání, víry 

či světového názoru, které se však týká pouze církve a náboženské společnosti. Zákon o 

zaměstnanosti upravuje povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 

 

5. Nepřímá diskriminace 
Za nepřímou diskriminaci se považuje, pokud národní normy či praxe, které navenek 

jsou formulovány neutrálně z hlediska diskriminačních znaků, působí, resp. mohou působit 

vůči podstatně vyššímu podílu příslušníků menšiny vymezené diskriminačním znakem. Tak 

např. jsou více znevýhodněny ženy než muži, osoby se zdravotním postižením než osoby 

zdravé, matky vůči svobodným atd. 

Základními znaky nepřímé diskriminace je tedy 

- uplatnění pravidla, které se vztahuje na všechny bez rozdílu (tzv. zdánlivě neutrální 

ustanovení, kritérium nebo zvyklost) a 

- znevýhodnění podstatně většího podílu osob skupiny určené za pomoci 

diskriminačního znaku. 
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Jako adekvátní důkaz k prokázání diskriminačního jednání, resp. pokusu o takovéto 

jednání, je přitom požadována statistická analýza. Musí se přitom jednat o statistiky, které 

pokrývají dostatečné množství jedinců a neodrážejí jen náhodný nebo krátkodobý stav věcí a 

celkově vzato působí pádně. Přestože se nejedná o výlučnou formu důkazu k prokázání 

nepřímé diskriminace, přestavují statistiky důležitou indicii ve vymezení charakteru nepřímé 

diskriminace. 

Téměř vždy je obtížné najít jednotnou hranici pro určení rozdílných účinků opatření 

zaměstnavatele. Málokdy se totiž jedná o jasný případ, kdy diskriminovanou skupinu tvoří 

např. z 98 % ženy. Soudní dvůr Evropské unie zvažoval ve svých rozhodnutích několik testů. 

Z rozhodnutí ve věci Seymour-Smith (SD EU, rozhodnutí C-167/97) lze usoudit, že rozdíl 

nižší než 10 % je k prokázání nepřímé diskriminace z důvodu věku nedostatečný (Ústavní 

soud v nálezu II. ÚS 1609/08 jako dostatečnou hranici svědčící pro diskriminaci z důvodu 

věku považoval 20 %). 

 

  

Nepřímou diskriminací se u zaměstnavatele rozumí také nedostatek aktivního přístupu 

k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, kdy se tímto přístupem osoba se zdravotním 

postižením dostává do nevýhodnějšího postavení oproti osobám „zdravým“. Zaměstnavatel se 

dopustí diskriminace, pokud odmítne nebo opomene přijmout přiměřená opatření, aby měla 

osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti 

nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání. Zavinění se ani v tomto případě 

nevyžaduje. O nepřímou diskriminaci se nejedná, pokud by takové opatření představovalo 

nepřiměřené zatížení. Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené 

zatížení, se zohledňuje míra užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace 

opatření, finanční únosnost opatření pro zaměstnavatele, dostupnost finanční a jiné pomoci k 

realizaci opatření a způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním 

postižením. 

Za nepřiměřené zatížení se nepovažuje opatření, které je fyzická nebo právnická osoba 

povinna uskutečnit podle zvláštního právního předpisu, např. povinnost zaměstnavatele 

zaměstnávat tzv. povinný podíl osob zdravotně postižených (viz poslední oddíl tohoto 

článku). Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí 

nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením 

přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému 

postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství nebo se zúčastnit jiného 
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odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové 

opatření představovalo nepřiměřené zatížení. 

Na rozdíl od přímé diskriminace může být nepřímá diskriminace ospravedlněna, a to 

existencí určitého cíle, který je považován za natolik významný a legitimní, že v rámci jeho 

dosažení je nutno nepřímé rozlišování mezi zaměstnanci tolerovat. Při legitimaci nepřímé 

diskriminace je dle unijní úpravy nutno: 

- zjistit existenci ospravedlňujících argumentů; 

- v případě nalezení ospravedlňujících argumentů se aplikuje test přiměřenosti 

(proporcionality), který ověří, zda daná opatření k dosažení identifikovaného cíle jsou 

vhodná, přiměřená a nezbytná. 

 

Příkladem ospravedlňujícího argumentu je ekonomická potřeba u znevýhodněného 

odměňování práce přes čas u zaměstnanců na částečný úvazek, nedostatek kvalifikovaných 

pracovních sil nebo nutnost dosáhnout určitého cíle sociální politiky. Typicky odmítaným 

důvodem jsou finanční problémy či nedostatek prostředků potřebných k provedení. 

 

6. S kým se srovnávat? 
Opatření zaměstnavatele má diskriminační povahu, pokud má rozdílné účinky v rámci 

posuzované skupiny osob. Zaměstnavatel porovnává účinky svého jednání v rámci skupiny 

osob, která je tvořena pouze zaměstnanci předmětného zaměstnavatele, v případě 

zaměstnavatele České republiky pak pouze zaměstnanci příslušné organizační složky státu. 

Ústavní soud za rozhodující považoval úsek, kde diskriminovaný zaměstnanec pracoval 

(nález II. ÚS 1609/08). 

Teprve pokud by se jednalo o určení, zda určitá obecně závazná právní norma má 

diskriminační povahu, byla by relevantní skupinou pro porovnání účinků takové normy 

veškerá pracovní síla v České republice, resp. v případě kolektivních smluv zaměstnanci 

oboru, na nějž se kolektivní smlouva vztahuje. Nevýhodou tohoto přístupu je skutečnost, že 

není-li možné najít komparátora (srovnatelného zaměstnance), nelze namítat nerovné 

zacházení. Rovností je též rovnost v bídě. 
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7. Pokyn a navádění k diskriminaci, pronásledování 
Diskriminací může být též případ, kdy k rozdílnému zacházení nedošlo, ale mohlo 

dojít. Příkladem může být situace, kdy zaměstnavatel jedná pouze na základě podezření, nemá 

však k dispozici relevantní údaje o těhotenství zaměstnankyně. 

Za diskriminaci se tak považuje i pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. 

Pokynem k diskriminaci je chování osoby, která zneužije podřízeného postavení druhého k 

diskriminaci třetí osoby. Naváděním k diskriminaci se pak rozumí chování osoby, která 

druhého přesvědčuje, utvrzuje nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. Pronásledování 

je vymezeno jako nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku 

uplatnění práv podle antidiskriminačního zákona. Není rovněž přípustné, aby zaměstnavatel 

znevýhodňoval zaměstnance proto, že se postavil na obranu práv jiných zaměstnanců. 

 

8. Vybrané přípustné důvody rozlišování mezi zaměstnanci 
Zaměstnavatel je povinen prokázat, že vyloučení je postaveno na objektivně 

zdůvodnitelných faktorech, které nejsou spojeny s diskriminačním znakem. Pro posouzení 

nepřímé diskriminace je tedy nutno hodnotit důvody (potřeby), které k takovému jednání 

(opomenutí) vedly. Důvody musí přitom být ospravedlnitelné, odpovídající použitým 

prostředkům a nesouvisející s diskriminačními důvody. Použité prostředky musí být nezbytné 

a přiměřené. 

Úpravu přípustných forem rozdílného zacházení obsahuje ust. § 6 zákona č. 198/2009 

Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 

některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdější předpisů. V praxi se obvykle 

jedná o odbornou praxi (seniorita), dobu zaměstnání, důchodový věk, pohlaví či nedostatek na 

trhu práce. 

Zaměstnavatel je oprávněn stanovit a požadovat po uchazečích o zaměstnání, 

respektive zaměstnancích dosažení určité praxe (seniority) v oboru. Je však nutno mít na 

zřeteli, že délka praxe sama o sobě nemusí nutně vést ke zkvalitnění práce zaměstnance. 

Bude-li toto kritérium zaměstnavatelem použito, pak musí být u žen zohledněna (a započtena) 

též doba těhotenství, mateřská dovolená a rodičovská dovolená. To neplatí, pokud 

zaměstnanec předloží skutečnosti, které jsou způsobilé vzbudit závažné pochybnosti v tomto 

ohledu. 

Zaměstnavatelé se často snaží vybírat zaměstnance též podle času, kdy by mohli být 

zaměstnavateli k dispozici. Kritérium mobility spočívající v hodnocení efektivity a nasazení 
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zaměstnanců lze považovat za neutrální. Pokud by však předmětem posouzení byla eventuální 

či skutečná míra přizpůsobení volnočasových aktivit zaměstnance proměnlivé délce pracovní 

doby zaměstnavatele či souhlas zaměstnance s vysíláním na pracovní cesty, pak by takové 

kritérium bylo diskriminační vůči ženám-matkám. 

 

9. Zákaz se ptát 
Zákaz diskriminace doplňuje zákaz týkající se shromažďování osobních údajů 

netýkajících se výkonu práce nebo vzniklého pracovněprávního vztahu. Zaměstnavatel není 

bez zákonného opodstatnění oprávněn ani získávat a zpracovávat údaje, které jsou či tvoří 

obsah diskriminačního znaku. Výjimku tvoří případy přímé diskriminace dovolené přímo 

zákonem. 

Žena není např. povinna svému zaměstnavateli oznámit své těhotenství, a to ani tehdy, 

jestliže je přijímaná na práci, o které již při pohovoru ví, že ji nebude moci v důsledku svého 

těhotenství vykonávat. K samotnému faktu, že je žena těhotná, se nesmí přihlížet nejen při 

uzavírání pracovní smlouvy, ale kdykoli během trvání pracovního poměru a samozřejmě ani 

při jeho skončení. 

 

10. Jak se bránit proti diskriminaci 
V případě, že se zaměstnanec stal obětí diskriminace, má právo se domáhat, aby 

1) bylo upuštěno od diskriminace, 

2) byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a 

3) bylo mu poskytnuto přiměřené zadostiučinění. 

 

Právo domáhat se upuštění od neoprávněných zásahů má zaměstnanec pouze po dobu, 

po kterou zásahy trvají. Zásahy trvají, dokud je se zaměstnancem zacházeno nerovně, 

diskriminačně. Nehraje roli, zda mu ze strany zaměstnavatele či třetí osoby byla způsobena 

škoda. 

Došlo-li již k ukončení neoprávněných zásahů, pak je možné požadovat odstranění 

jejich následků a přiměřené zadostiučinění. Tyto nároky nelze zaměňovat, nelze např. podat 

žalobu na odstranění následků neoprávněných zásahů a poskytnutí satisfakce v době, kdy 

zásahy dosud trvají. 

Žaloba fyzické osoby, která se domáhá morálního zadostiučinění za neoprávněný 

zásah do práva na ochranu osobnosti, musí vždy znít na určitou formu tohoto zadostiučinění. 
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Soud při úvaze o přiměřenosti navrhované morální satisfakce musí především vyjít jak z 

celkové povahy, tak i z jednotlivých okolností konkrétního případu (musí přihlédnout např. k 

intenzitě, povaze a způsobu neoprávněného zásahu, k charakteru a rozsahu zasažené hodnoty 

osobnosti, k trvání i šíři ohlasu vzniklé nemajetkové újmy pro postavení a uplatnění postižené 

fyzické osoby ve společnosti apod.) 

Nový občanský zákoník posílil reparační a sankční funkci přiměřeného zadostiučinění. 

Od 1. 1. 2014 tak již není poskytnutí náhrady v penězích vázáno na značné snížení důstojnosti 

zaměstnance nebo jeho vážnosti ve společnosti a na závažnost vzniklé újmy včetně okolností, 

za nichž k porušení práva došlo. Vznikne-li zaměstnavateli povinnost odčinit zaměstnanci 

újmu na jeho přirozeném právu, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil; 

jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Způsob a výše přiměřeného 

zadostiučinění musí být přitom určeny tak, aby byly odčiněny i okolnosti zvláštního zřetele 

hodné. Jimi je mimo jiné úmyslné způsobení újmy, zvláště pak způsobení újmy s použitím 

lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, násobením účinků zásahu jeho 

uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na 

jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. 

Rovněž se vezme v úvahu obava poškozeného ze ztráty života nebo vážného poškození 

zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná příčina vyvolala. 

Současně platí, že k ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje povinnost k 

náhradě újmy způsobené zaměstnanci na jeho přirozených právech či újmy způsobené 

úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, se nepřihlíží. Totéž platí, pokud by takové ujednání předem 

vylučovalo nebo omezovalo právo zaměstnance jako slabší strany na náhradu jakékoli újmy. 

V těchto případech se práva na náhradu nelze ani platně vzdát. 

 

11. Vymahatelnost zákazu diskriminace 
Vždy je klíčová vymahatelnost práva. Zajištění dodržování zásady rovnosti 

odůvodňuje speciální úpravu důkazní povinnosti v ustanovení § 133a občanského soudního 

řádu (OSŘ). Od 1. 9. 2009 platí, že pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých 

lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, je žalovaný 

povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. Jako diskriminační znaky 

v oblasti pracovní nebo jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, u kterých dochází k 

přenesení důkazní povinnosti, jsou uvedeny pohlaví, rasový nebo etnický původ, náboženství, 

víra, světový názor, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientace. 



10 

 

Povinnost tvrdit a navrhnout důkazy k prokázání svých tvrzení tedy tíží v prvé řadě 

znevýhodněnou osobu – žalobce (v řízení totiž nelze prokazovat tzv. negativní skutečnosti). V 

pozdějších rozhodnutích Soudního dvora Evropské unie byla tato koncepce rozvinuta do 

podoby tzv. důkazu na první pohled zřejmé diskriminace. K přenesení důkazní povinnosti pak 

dochází v případě, pokud pro diskriminaci hovoří první pohled na věc (důkaz prima facie). 

Tento první dojem musí vytvořit žalobce (zaměstnanec). Pak je na zaměstnavateli, aby 

prokázal, že existuje věcný důvod pro zjištěný rozdíl např. v oblasti odměňování. Rovněž 

český Ústavní soud a Nejvyšší soud shodně dovodily, že znevýhodněná osoba musí v 

soudním řízení nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ní nebylo zacházeno obvyklým, tedy 

neznevýhodňujícím způsobem. Neprokáže-li toto tvrzení, nemůže v řízení pro neunesení 

břemene tvrzení nebo břemene důkazního uspět. Dále pak musí znevýhodněná osoba tvrdit, 

že znevýhodňující zacházení bylo motivováno diskriminačním znakem. Tuto motivaci ovšem 

prokazovat nemusí, ta se v případě důkazu odlišného zacházení předpokládá, je však 

vyvratitelná, prokáže-li se (dokazováním) opak. Subjektivní přesvědčení znevýhodněné osoby 

(žalobce) přitom nehraje roli. Unese-li znevýhodněný zaměstnanec (žalobce) břemeno tvrzení 

a břemeno důkazní, má se za to, že došlo k diskriminaci, ledaže zaměstnavatel bude tvrdit a 

prostřednictvím jím označených důkazů prokáže nebo ze řízení jinak vyplyne, že vůči svým 

zaměstnancům neporušil (neporušuje) zásadu rovného (stejného) zacházení. Úsudek soudu o 

prokázání diskriminace tížící znevýhodněnou osobu nelze, při nesplnění povinnosti tvrdit a 

prokázat, založit ani výlučně na skutečnosti, že zaměstnavatel za řízení netvrdil a ani 

neprokazoval opak. 

 

12. Vybraná judikatura 

 

I. Obecné otázky 

 

Zrušení ve zkušební době – zákaz diskriminace 

NS 21 Cdo 2195/2008 (SJ 116/2009): Okolnost, že zaměstnavatel zruší pracovní poměr 

ve zkušební době i bez udání důvodu, sama o sobě nevylučuje, že jde o diskriminační 

rozvázání pracovního poměru. 

 

Působnost zákazu diskriminace 

SD EU, 36/1974, Walrave und Koch: Zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti se 

vztahuje na každou ekonomickou činnost, která vykazuje znaky úplatného zaměstnání (…), 

a to bez ohledu na povahu právního vztahu, v němž se výkon takové činnosti uskutečňuje. 

 

II. Diskriminace 

K odlišnosti řízení na ochranu před diskriminací 
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NS 21 Cdo 246/2008 (Rc 108/2010): Domáhá-li se zaměstnanec po zaměstnavateli, aby 

upustil od jeho diskriminace, aby odstranil její následky, aby mu dal přiměřené zadostiučinění 

nebo aby mu poskytnul náhradu nemajetkové újmy v penězích, popř. aby mu nahradil škodu 

vzniklou diskriminací, má zaměstnanec v občanském soudním řízení procesní povinnosti 

tvrzení a důkazní o tom, že byl (je) jednáním zaměstnavatele znevýhodněn ve srovnání 

s jinými (ostatními) zaměstnanci téhož zaměstnavatele. Tvrzení zaměstnance o tom, že 

pohnutkou (motivem) k jednání zaměstnavatele byly (jsou) zákonem stanovené diskriminační 

důvody, má soud ve smyslu ustanovení § 133a odst. 1 OSŘ (ve znění účinném do 31. 8. 2009) 

[red.: nyní § 133a písm. a) OSŘ] za prokázané, ledaže zaměstnavatel bude tvrdit a 

prostřednictvím důkazů prokáže nebo za řízení jinak vyplyne, že vůči svým zaměstnancům 

neporušil (neporušuje) zásadu rovného (stejného) zacházení. 

 

Etnický nebo rasový původ 

SDEU, C-54/07, Feryn: Skutečnost, že zaměstnavatel veřejně prohlásí, že nepřijme 

zaměstnance určitého etnického nebo rasového původu, představuje přímou diskriminaci při 

náboru do zaměstnání ve smyslu čl. 2 odst. 2 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 

2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 

etnický původ, vzhledem k tomu, že taková prohlášení mohou skutečně odradit určité 

uchazeče od toho, aby se přihlásili, a tudíž působí jako překážka jejich přístupu na trh práce. 

Veřejná prohlášení, kterými zaměstnavatel oznámí, že v rámci své náborové politiky nepřijme 

zaměstnance určitého etnického nebo rasového původu, postačí ke vzniku domněnky 

existence přímo diskriminující náborové politiky ve smyslu čl. 8 odst. 1 směrnice 2000/43. 

Tomuto zaměstnavateli pak přísluší, aby prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení 

nedošlo. Může to učinit tak, že prokáže, že skutečná náborová praxe podniku těmto 

prohlášením neodpovídá. Předkládajícímu soudu přísluší, aby ověřil, že vytýkané skutečnosti 

jsou prokázány, a posoudil, zda skutečnosti uplatněné na podporu tvrzení uvedeného 

zaměstnavatele, podle kterých neporušil zásadu rovného zacházení, jsou dostatečné. Článek 

15 směrnice 2000/43 vyžaduje, aby systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů 

přijatých k provedení této směrnice byl i v případě, kdy neexistuje konkrétní oběť, účinný, 

přiměřený a odrazující. 

 

III. Určování mzdy (platu) 

K nerovnému zacházení při poskytování mzdy 

NS 21 Cdo 1486/2005 (C 4442): Okolnost, zda nerovné zacházení zaměstnavatele se 

zaměstnancem při poskytování pobídkové složky mzdy je založeno již samotným předpisem 

stanovícím podmínky pro přiznání nároku nebo až rozhodnutím příslušného vedoucího 

zaměstnance o (ne)přiznání této mzdové složky, je dána povahou tohoto rozhodnutí. Jestliže 

vedoucí zaměstnanec pouze formálně stvrzuje splnění předem stanovených konkrétních, 

objektivně měřitelných či kvantifikovatelných cílů a určení konkrétní výše prémie přislíbené 

zaměstnanci v případě jejich dosažení se stává již jen věcí pouhého aritmetického výpočtu, je 

případné nerovné zacházení založeno již samotným předpisem stanovícím podmínky pro 

přiznání nároku; je-li však přiznání odměny závislé na zhodnocení dosažených pracovních 

výsledků na základě úvahy příslušného nadřízeného vedoucího zaměstnance, a jeho 

rozhodnutí jako předpoklad pro přiznání pobídkové složky mzdy stanovený mzdovým 

předpisem má v tomto smyslu konstitutivní význam, je případné nerovné zacházení dáno 

tímto rozhodnutím. 

 

IV. 

Právo na informace o spoluuchazeči 
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SD EU, Galina Meister, C-415/10: Článek 8 odst. 1 směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. 

června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu 

nebo etnický původ, čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, 

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání a čl. 19 odst. 1 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení 

zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání musejí být vykládány v tom smyslu, že nestanoví právo pracovníka, který doloží, že 

splňuje předpoklady uvedené v inzerátu nabízejícím zaměstnání, a jehož kandidatura byla 

odmítnuta, získat informace uvádějící, zda zaměstnavatel na základě tohoto výběrového řízení 

na dané pracovní místo přijal jiného uchazeče. 

 

V. 

Výhrada veřejného pořádku 

NS Cpjf 27/86: Pokud podle příslušné kolizní normy má být aplikováno cizí právo, je třeba se 

zabývat také tím, zda by účinky této aplikace nebyly v oblasti československého právního 

řádu zásadně nepřijatelné. Pokud by tomu tak bylo, nelze v konkrétní věci cizí právo 

aplikovat, a to bez ohledu na to, jaký pramen obsahoval kolizní normu odkazující na cizí 

právo. Platí tu tzv. výhrada veřejného pořádku (ordre public) upravená v ustanovení § 36 

zákona č. 97/1963 Sb. Užití této vyjímečné výhrady je závislé na splnění všech předpokladů 

stanovených v tomto ustanovení. Jde především o případy, v nichž se účinky právního 

předpisu cizího státu, který by měl být aplikován, příčí zásadám společenského a státního 

zřízení ČSSR. Závažnost tohoto rozporu pak je vyjádřena tím, že musí jít o takové zásady, na 

nichž je nutno bez výhrady trvat. Nebylo by proto možné aplikovat cizí právní normu 

obsahující např. úpravu diskriminující ženy, národnost, rasu apod., ale i normu, jež by 

obsahovala ustanovení o tom, že není třeba účastníku řízení doručovat návrh na zahájení 

řízení. 
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Příklad č. 1 
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zaměstnance ve všech sociálních mediích jako je Facebook, Twitter, MySpace či LinkedIn. Dále žádá podrobný 

výpis ze zdravotnické dokumentace od ošetřujícího lékaře uchazeče o zaměstnání, lustrační osvědčení, potvrzení 

o bezdlužnosti vystavené finančním úřadem, okresní správou sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní 

pojišťovnou, výpis z trestního rejstříku a motivační dopis. Pro uchazeče o zaměstnání si současně připravil 
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stručné oznámení shrnující základní pracovní podmínky zaměstnanců. K mzdovým podmínkám se však předem 

nechce vyjadřovat, očekává totiž, že uchazeči přijdou s vlastními návrhy. Poté, co zaměstnavatel prezentoval 

svůj záměr na týdenní poradě vedení, přišla personální manažerka s nápadem, že by mohli ještě případné 

uchazeče podrobit podrobným psychologickým testům. 

 

Příklad č. 2 
Pan Marek K. vedoucí prodejny v M. opakovaně zvýhodnil zaměstnankyni Karlu P. při plánování směn. Ostatní 

zaměstnanci si u něj stěžovali na nerovné zacházení, a když nepochodili, obrátili se na nadřízeného oblastního 

vedoucího zaměstnance. Ten po prošetření případy zjistil, že skutečně pan Marek zvýhodňuje zaměstnankyni 

Karlu. Proto mu ještě téhož dne večer zavolal a vyzval jej, aby upustil od nerovného zacházení. Když si p. Marek 

začal následně (během téhož telefonního hovoru) stěžovat na šikanozní zacházení ze strany oblastního vedoucího 

zaměstnance, tak se jej tento zeptal, zda má někde poblíž manželku. P. Marek odpověděl: „Ano, sedí tady vedle 

mne, stejně jako moje děti.“ Nato oblastní vedoucí reagoval slovy: „A ví tvoje manželka, že se s Karlou během 

směny zamykáte v tvé kanceláři? A viděla i Vaše společné fotky, které Karla vyvěsila na facebooku?“. P. Marek 

si celý telefonní rozhovor vedený s oblastním vedoucím zaměstnancem nahrával, nahrávacímu nařízení však 

došla energie právě v okamžiku, kdy se jej nadřízený oblastní vedoucí zeptal, zda je poblíž něj jeho manželka. 

 

 

Kontrolní otázky 
1. Za jakým účelem může zaměstnavatel o uchazeči o zaměstnání shromažďovat údaje? 

2. Může si zaměstnavatel sám zhodnotit zdravotní stav uchazeče o zaměstnání? 

3. Je zaměstnavatel povinen uchazeče o zaměstnání předem informovat o mzdových podmínkách? 

4. Lze ospravedlnit nepřímou diskriminaci z důvodu rasy? 
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