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NÁVRHY 

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví jako věcně 

příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že rovnost mezi ženami a muži je základní zásadou Evropské unie 

a že jak Smlouvy EU, tak i Listina základních práv zakazují jakoukoli diskriminaci 

na základě pohlaví a vyžadují, aby byla rovnost mezi muži a ženami zajištěna ve všech 

oblastech, neboť podpora této rovnosti je jedním ze základních úkolů Unie1; 

B. vzhledem k tomu, že směrnice 2004/113/ES (dále jen „směrnice“) rozšiřuje ochranu proti 

diskriminaci na základě pohlaví a usiluje o lepší začlenění zásady rovnosti žen a mužů nad 

tradiční rámec trhu práce také na oblast přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, 

nicméně výslovně vyjímá z oblasti působnosti sdělovací prostředky, reklamu a veřejné 

i soukromé vzdělávání; 

C. vzhledem k tomu, že všechny členské státy přijaly opatření k provedení směrnice ve svém 

domácím právním řádu, zavedly postupy a zřídily orgány potřebné k jejímu uplatňování; 

vzhledem k tomu, že Komise dospěla ve své zprávě o uplatňování směrnice 2004/113/ES2 

k závěru, že i když všechny členské státy provedly směrnici do vnitrostátního práva, stále 

přetrvávají problémy spojené s jejím účinným prováděním; 

D. vzhledem k tomu, že v účinnosti subjektů prosazujících rovné zacházení existují rozdíly 

mezi členskými státy, které se projevují v naplňování stanovených cílů; 

E. vzhledem k tomu, že rozsudkem Soudního dvora Evropské unie ze dne 1. března 2011 

ve věci C-236/093 „Test-Achats“ (dále jen „rozsudek“) byl zrušen čl. 5, odst. 2 směrnice, 

který umožňoval využívání pojistně–matematických faktorů v pojistných smlouvách 

s fyzickými osobami, na které se vztahuje směrnice, rozdílným způsobem u jednotlivých 

pohlaví; 

1. domnívá se, že některé výzvy a obtíže v souvislosti s účinným a jednotným prováděním 

této směrnice přetrvávají a mezi nejčastější problémy patří příliš restriktivní chápání 

pojmu „zboží a služeb“, široce pojaté a někdy nejasné zdůvodnění nerovného zacházení 

na základě čl. 4 odst. 5 a nedostatečná ochrana žen během těhotenství, kojení a mateřství; 

2. vyjadřuje politování nad tím, že oblast působnosti směrnice je poněkud úzká a nezahrnuje 

sdělovací prostředky, reklamu a veřejné či soukromé vzdělávání, nicméně zahrnuje 

zdravotnické služby;4 

3. domnívá se, že mezi širokou veřejností panuje nedostatečná informovanost ohledně 

                                                 
1 Článek 8 Smlouvy o fungování EU (bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES) stanoví: „Při všech svých činnostech 

usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné zacházení pro muže a ženy“. 
2 Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – „Zpráva 

o používání směrnice 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu 

ke zboží a službám a jejich poskytování“ (COM/2015/0190 final) - http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/?uri=CELEX:52015DC0190  
3 Rozsudek ze dne 1. března 2011, C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100. 
4 Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. července 2001, Geraets-Smits and Peerbooms, C-157/99, 

ECLI:EU:C:2001:404.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
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obsahu a uplatnění směrnice a rovněž tak jsou chráněné osoby a poskytovatelé zboží 

a služeb nedostatečně informováni o svých právech a povinnostech, a to v důsledku 

nedostatku podávaných zpráv i judikatury; vyzývá Komisi, členské státy a subjekty 

příslušné pro rovné zacházení, aby zlepšily povědomí o obsahu a důsledcích směrnice; 

4. vítá, že všechny členské státy rozsudek již provedly nebo právě provádějí, a poukazuje 

na skutečnost, že některé z nich se dokonce rozhodly jít nad rámec oblasti působnosti 

rozsudku tím, že uplatňují pravidlo stejného přístupu k ženám a mužům na další typy 

pojištění a důchodů; 

5. vítá tuto iniciativu a zdůrazňuje, že je třeba naléhavě vyzvat členské státy, aby subjektům 

příslušným pro rovné zacházení zajistily dostatečnou úroveň nezávislosti a pravomocí; 

v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba posílit spolupráci mezi Komisí a těmito subjekty 

systematickým určováním hlavních problémů a rozvíjením výměny osvědčených postupů 

za účelem standardizace účinnosti při dosahování stanovených cílů; 

6. vyzývá členské státy a Komisi, aby zvyšovaly povědomí mezi všemi zúčastněnými 

stranami, pokud jde o obsah a dopady směrnice; 

7. vyzývá Komisi, aby iniciovala komplexní a podrobnou studii a shromažďovala údaje 

o provádění směrnice, aby zlepšila své monitorovací činnosti a podporovala členské státy 

s cílem dosáhnout toho, aby potenciál směrnice byl plně využit; 

8. zdůrazňuje, že přestože digitalizace některých služeb a odvětví a šíření různých forem 

poskytování služeb v rámci ekonomiky sdílení změnily přístup ke zboží a službám a jejich 

poskytování, směrnice je i nadále použitelná pro digitální oblast; vyzývá Komisi, aby 

z perspektivy rovnosti mezi ženami a muži zhodnotila dopad digitalizace a ekonomiky 

sdílení na přístup ke zboží a službám a na jejich poskytování; 

9. zdůrazňuje, že je třeba vyjasnit ustanovení o odpovědnosti poskytovatelů zboží a služeb 

a propojení online platforem na základě této směrnice; vyzývá tudíž členské státy 

a Komisi, aby se v této souvislosti naléhavě zabývaly otázkou odpovědnosti. 
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