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PROSTŘEDKY PRÁVNÍ OCHRANY 
A SANKCE V PŘÍPADECH 

DISKRIMINACE
ZDENĚK KÜHN

Prameny právní úpravy – právo EU

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze 

dne 5. 7. 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a 

povolání

• Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. 12. 2004, kterou 

se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v 

přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování 
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Prameny právní úpravy – právo ČR

• Zákon č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

• Povaha předpisu – jde o soukromoprávní předpis

• Autonomie čistě osobní sféry

• Vztah k ústavnímu pořádku

• Vztah k veřejnoprávním předpisům

Materiální satisfakce a judikatura SD EU

• Judikatura SD EU již od počátku 80. let minulého století vytyčila 

obecnou zásadu, že 1) sankce za porušení práva EU musejí být ve 

vnitrostátním právu upraveny jako dostatečně účinné, odrazující, ale i 

přiměřené a že 2) povinnosti vyplývající ze směrnic musejí být 

penalizovány nikoli horším způsobem, než stanoví vnitrostátní právo v 

obdobných případech (zásada ekvivalence).

(rozsudek SD EU ze dne 10. dubna 1984, Sabine von Colson, 14/83, bod 26)
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Směrnice
• Směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení 

pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání

Bod 6 preambule: Obtěžování a sexuální obtěžování odporují zásadě rovného zacházení s muži a 

ženami, a pro účely této směrnice představují diskriminaci na základě pohlaví. Tyto formy diskriminace se 

nevyskytují pouze na pracovišti, ale také v souvislosti s přístupem k zaměstnání, odbornému vzdělávání a 

postupu v zaměstnání. Měly by proto být zakázány a měly by se na ně vztahovat účinné, přiměřené a 

odrazující sankce. 

Bod 33 preambule:  Soudní dvůr jasně potvrdil, že ze zásady rovného zacházení, má-li být účinná, 

vyplývá, že náhrada poskytovaná za jakékoli porušení musí odpovídat utrpěné škodě. Proto je vhodné 

vyloučit stanovení jakékoli horní hranice pro takovou náhradu předem, kromě případů, kdy zaměstnavatel 

může dokázat, že jediná újma vzniklá uchazeči či uchazečce o zaměstnání v důsledku diskriminace ve 

smyslu této směrnice spočívá v odmítnutí posoudit jeho/její žádost o zaměstnání.

Bod 35 preambule: Členské státy by měly stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce pro případy 

porušení povinností vyplývajících z této směrnice.

Směrnice
• Směrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovných příležitostí a 

rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání

Článek 18

Náhrada nebo vyrovnání

Členské státy zavedou do svého právního řádu nezbytná opatření pro zajištění skutečné a

účinné náhrady nebo vyrovnání škody, jak stanoví členské státy, kterou utrpěla osoba

poškozená v důsledku diskriminace na základě pohlaví, a to způsobem, který je odrazující

a přiměřený utrpěné škodě. Taková náhrada nebo vyrovnání nesmějí být omezeny

stanovením horní hranice předem, s výjimkou případů, kdy zaměstnavatel může prokázat,

že jediná škoda utrpěná žadatelem v důsledku diskriminace ve smyslu této směrnice je

odmítnutí vzít v úvahu jeho žádost o zaměstnání.
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Vztah AntiDZ k Zákoníku práce

• § 16 odst. 1 ZPr: 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. Ustanovení § 16 odst. 2

ZPr pak v pracovněprávních vztazích zakazuje „jakoukoliv diskriminaci“ [obdobně § 13

odst. 2 písm. b) ZPr].

• Zákoník práce sám neupravuje soukromoprávní prostředky ochrany zaměstnance před

diskriminací. V § 17 totiž výslovně stanoví, že právní prostředky ochrany před

diskriminací v pracovněprávních vztazích upravuje antidiskriminační zákon.

Vztah AntiDZ k Občanskému zákoníku

• Lex specialis derogat generali jako vztah norem, nikoliv vztah celých zákonů

• I ObčZ mluví o diskriminaci (§ 2957)

• § 82 ObčZ zavádí právo člověka, jehož osobnost byla dotčena, domáhat se toho, aby bylo od 

neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn jeho následek (odst. 1) = textace 

srovnatelná s § 10 AntiDZ

• Nejkomplikovanější je otázka materiální satisfakce – viz dále
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Vztah AntiDZ k ObčZ 2012

• Nelze argumentovat, že AntiDZ jako celek obsahuje zvláštní úpravu diskriminace a nároků z ní 

vyplývajících.

• Další výkladová možnost je, že by ObčZ v § 2956 a 2957 působil jen v těch oblastech 

diskriminace, kam nespadá působnost AntiDZ. Protože § 2957 se explicite vztahuje v zásadě na 

tytéž důvody, jako AntiDZ (pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, víra „nebo jiné obdobně 

závažné důvody“), nelze odlišnou působnost OZ vymezit přes diskriminační důvody. Jediný logicky 

možný argument by pak byl ten, podle něhož se OZ vztahuje jen na diskriminaci mimo věcný 

rozsah působnosti AntiDZ, kterou vymezuje § 1 odst. 1 AntiDZ => absurdní, takovýto výklad by v 

zásadě ponechal aplikaci § 2956 a 2957 OZ jen na běžné mezilidské vztahy, sousedské hádky, 

fyzická napadení jiným člověkem na ulici (nikoliv již ale ochrankou u vstupu na diskotéku) atd. 

Dvě varianty řešení vztahu AntiDZ a ObčZ 2012

Varianta I

ObčZ nutno pojímat jako lex specialis vůči AntiDZ v tom rozsahu, ve kterém ObčZ upravuje náhradu 

nemajetkové újmy v penězích (zejm. § 2956 a § 2957). Tento výklad činí § 10 odst. 2 AntiDZ

neaplikovatelným v celém rozsahu občanskoprávních vztahů regulovaných ObčZ. To nechává § 10 

odst. 2 AntiDZ aplikovatelným jen na civilní nároky mimo oblast regulovanou ObčZ, zejména na 

oblast práva pracovního a služebních poměrů. 

X žalobci uplatňující peněžní nároky podle § 2956 a § 2957 ObčZ budou v lepším postavení než 

např. žalobci v pracovních vztazích žalující podle § 10 odst. 2 AntiDZ

Varianta II

Eurokonformní výklad § 10 odst. 2 AntiDZ, který jeho výklad učiní srovnatelným s dikcí § 2956 a §

2957 ObčZ (k tomu viz též dále)
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Nemajetková újma

• § 10 AntiDZ X podle § 2956 vznikne-li škůdci povinnost odčinit člověku újmu na jeho přirozeném 

právu chráněném podle první části OZ, nahradí škodu i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. 

Jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené duševní útrapy. Nový OZ posunul způsob náhrady 

nemajetkové újmy, a na rozdíl od dřívější úpravy zdůraznil, že zadostiučinění musí být poskytnuto v 

penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy (§

2951/2).

Zvýšená materiální satisfakce

• Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být podle § 2957 určeny tak, aby byly 

odčiněny i okolnosti hodné zvláštního zřetele. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, mj. v 

důsledku diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický 

původ, víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. 

• Srov. usnesení NS ze dne 22. 8. 2014, sp.zn. 30 Cdo 3157/2013, který odmítá, že by §

2957 přinášel do českého práva sankční náhradu škody. Toto ustanovení je dle NS odrazem 

zásady, že „v případě vyšší míry zavinění je vždy neoprávněnost zásahu do osobnostních práv 

zesílena (je zesílena křivda, za niž má přijít zadostiučinění), čemuž musí odpovídat i forma a výše 

poskytované satisfakce. Nejde proto o umožnění soukromoprávního trestání, ale o stanovení 

satisfakce ve formě a výši odpovídající újmě poškozeného, umocněné zvláštními okolnostmi.“
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