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Smlouva o Evropské unii

• Čl. 119 Smlouvy o založení Evropského 

hospodářského společenství (Římská 

smlouva); dnes čl. 157 Smlouvy o 

fungování Evropské unie

• Každý členský stát zajistí uplatnění zásady 

stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo 

rovnocennou práci.

Cíle
• Věc 43/75 Defrenne II. (1976)

• Cílem článku 119 je zabránit situacím, ve kterých by podniky se sídlem 

ve státech, které již skutečně zavedly zásadu stejné odměny, byly 

znevýhodněny v rámci hospodářské soutěže uvnitř Společenství ve 

srovnání s podniky usazenými ve státech, které dosud nevyloučily 

diskriminaci na úkor ženské pracovní síly s ohledem na mzdu.

• Krom toho toto ustanovení spadá mezi sociální cíle Společenství, jež 

se neomezuje pouze na hospodářskou unii, ale zároveň je jeho 

záměrem …prosadit sociální pokrok a snažit se o trvalé zlepšování 

životní úrovně a pracovních podmínek.

• Věc 50/96 Deutsche Telekom AG v. Schröder (2000) (57) –

primárně sociální cíl

• Věc 149/77 Defrenne III

• „Odstranění diskriminace na základě pohlaví tvoří součást těchto 

základních práv.“
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Listina základních práv EU
Článek 20 Rovnost před zákonem

Před zákonem jsou si všichni rovni.

Článek 21 Zákaz diskriminace

1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na 

pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním 

původu, genetických rysech, jazyku, náboženském 

vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či 

jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní 

menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku 

nebo sexuální orientaci.

2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich 

zvláštní ustanovení, se zakazuje jakákoli diskriminace na 

základě státní příslušnosti.

Rovnost jako obecná zásada

• Soudcovské právo – „obecné zásady“

• C-144/04 Mangold (2005) … směrnice 2000/78 

nezakotvuje zásadu rovného zacházení… zdrojem 

samotné zásady zákazu těchto forem diskriminace 

jsou… různé mezinárodně právní instrumenty 

a ústavní tradice společné členským státům. (74)

• Zásada nediskriminace na základě věku tedy musí 

být považována za obecnou zásadu práva 

Společenství… (75) 
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Účinek rovnosti jako ústavního 

práva
• EU je musí dodržovat i ve svém vlastním 

jednání (C-236/09 Test-Achats)

• Vztahuje se rovněž na jednání členského státu 

v rámci působnosti práva EU (zde je to důležité 

s ohledem na vyplnění mezer, které zanechaly 

směrnice)

• Smlouvu a obecné zásady je možno aplikovat 

horizontálně

• Smlouva – Defrenne II

• Obecné zásady – Mangold

Směrnice - pohlaví
• Začalo to stejnou odměnou za práci (75/117/EHS) 

a rovným zacházením (76/207/EHS)

• Právní úprava sociálního zabezpečení (směrnice 79/7/EHS) 

• Samostatně výdělečně činné osoby (směrnice 2010/41/EU)

• Přístup ke zboží a službám a jejich poskytování                     

(směrnice 2004/113/ES)

• Směrnice o těhotenství (92/85/EHS)

• Důkazní břemeno (97/80/ES)

• Směrnice o částečném pracovním úvazku (97/81/ES)

• Směrnice o rodičovské dovolené (2010/18/EU) 

• Přepracovaná směrnice (2006/54/ES)
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Směrnice – další důvody

• Směrnice o rasové rovnosti (2000/43/ES)

• Oblast působnosti zahrnuje zaměstnání, 

sociální ochranu a sociální výhody, vzdělání, 

zboží a služby, které jsou k dispozici 

veřejnosti, včetně ubytování

• Rámcová směrnice (2000/78/ES)

• Pouze oblast zaměstnání a povolání, 

nicméně zahrnuje (jako důvody diskriminace) 

náboženské vyznání nebo víru, zdravotní 

postižení, věk a sexuální orientaci

Slepenec - důvody

• Nejširší rozsah – rasa – vztahuje se jak na 

zaměstnání a povolání, tak na zboží a služby

• Střední rozsah – pohlaví – vztahuje se jak na 

zaměstnání a povolání, tak na zboží a služby, 

ale s omezením: „Neměl by se vztahovat na 

obsah sdělovacích prostředků nebo reklamu, 

ani na veřejné nebo soukromé vzdělávání.“

• Nejužší rozsah – jiné důvody – pouze 

zaměstnání a povolání
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Sada nástrojů
• Přímá diskriminace

• Nepřímá diskriminace

• Obtěžování z důvodu/sexuální obtěžování

• Pokyn k diskriminaci; viktimizace

• Asociativní diskriminace (Coleman)

• Objektivní odpovědnost (Dekker)

• Hypotetický komparátor

• Umožňuje pozitivní opatření

• Přenesení důkazního břemene

• Sankce musí být „účinné, přiměřené a odrazující“ 

(článek 25 přepracované směrnice)

Účinek směrnic

• Vertikální přímý účinek (vůči státu) -> 

nepoužití

• Horizontální přímý účinek není možný, 

ALE

• Nepřímý účinek

• Přímá použitelnost – vnitrostátní soudy 

jsou povinny směrnice aplikovat
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Role Soudního dvora EU
Jak se případy dostanou k Soudnímu dvoru 

EU?

•Žaloba Komise

• Transpozice versus implementace

•Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce

• V probíhajícím řízení před „soudem nebo tribunálem“ 

• Obvykle není možnost obrátit se na orgán pro rovné zacházení

• Nebo správní orgány (inspektoráty práce)

• Nicméně i během soudního řízení

• Je rozhodnutí o předložení předběžné otázky v rukou soudu, 

nikoli účastníků

• Přísně vzato mají povinnost předložit předběžnou otázku pouze 

soudy posledního stupně

Evropská úmluva                       

o lidských právech

• Článek 14: „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.“
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Evropská úmluva                       

o lidských právech

• Článek 14 – nejedná se o autonomní 

právo, nicméně rozsah je široký; nikoli v 

horizontálních vztazích

• Protokol 12 – všeobecný zákaz 

diskriminace (nezávisle); nikoli v 

horizontálních vztazích

• Vnitrostátní soudy neaplikují úmluvu 

přímo (ve většině jurisdikcí)

Normativní zdroje

Problémem projektu rovnosti je postoj „není 

to problém“ (Deborah Rhode):

• Popírání nerovnosti

• Popírání nespravedlnosti (přirozenost,

volba)

• Popírání odpovědnosti

• Antidiskriminační právo je založeno na uznání 

všech tří, nicméně často naráží na mimoprávní 

domněnky, které jsou pozadu. 
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Chápání 

antidiskrimi-

načního práva 

v České 

republice 

ve stylu „anti 

Goldilocks“


