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Věc: Petice 1145/2012 Zdeňka Dobiáše (česká státní příslušnost) týkající se 
stejných práv na přístup k zaměstnání

1. Shrnutí obsahu petice

Předkladatel petice žádá o revizi stávajících právních předpisů proti diskriminaci (směrnice
o rovném zacházení v zaměstnání 2000/78/ES), a to z toho důvodu, že tato směrnice, tak jak 
je provedena v českém právním systému, nevyžaduje, aby zaměstnavatel uvedl důvody pro to, 
že si nevybral určitého uchazeče pro danou pozici. Předkladatelem petice je 57letý muž, který 
se domnívá, že v posledních 7 letech, během nichž hledal zaměstnání, se zúčastnil se řady 
přijímacích řízení, která odpovídala jeho úrovni vzdělání, ale pro danou pozici byli vždy 
vybráni mladší uchazeči, a to převážně ženy. Poté, co se obrátil na českého ochránce práv
s žádostí o pomoc, mu bylo doporučeno, aby se se svou stížností obrátil na soud. Avšak poté, 
co vyhledal právní poradenství, právník ho vzhledem k tomu, že je obtížné prokázat
v takových případech diskriminaci, od tohoto kroku zrazoval. Předkladatel petice se domnívá, 
že EU by měla podporovat osoby při hledání a získávání zaměstnání, avšak v rámci stávající 
směrnice to není snadný úkol. Vyzývá proto k revizi této směrnice.

2. Přípustnost petice

Petice byla prohlášena za přípustnou dne 20. prosince 2012. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 
jednacího řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 27. března 2013.
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V čl. 10 odst. 1 směrnice Rady 2000/78/ES se uvádí, že pokud se osoby domnívají, že se staly 
obětí diskriminace z jednoho z uvedených důvodů, musejí být schopny prokázat „skutečnosti,
z nichž lze usuzovat, že došlo k jejich přímé nebo nepřímé diskriminaci“. Jakmile vznikne 
domněnka, že došlo k diskriminaci, přesouvá se důkazní břemeno na žalovanou stranu, která 
musí prokázat, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo.

Toto ustanovení je v České republice prováděno oddílem 133a občanského soudního řádu 
(č. 99/1963), v němž je stanoveno, že pokud byly skutečnosti, z nichž lze usuzovat, že došlo
k přímé nebo nepřímé diskriminaci, zjištěny v rámci soudního řízení, je na žalovaném, aby 
prokázal, že k porušení zásady rovného zacházení nedošlo. 

V roce 2009 Ústavní soud uvedl, že české právní předpisy upravující problematiku důkazního 
břemena jsou v souladu se zárukami na spravedlivý soud, jak je uvedeno v české Listině 
základních práv a svobod1. V tomto případě byl navrhovatel v roce 2004 propuštěn z českého 
vládního úřadu, oficiálně z důvodu snižování stavů. Navrhovatel uvádí, že příčinou jeho 
propuštění z daného oddělení byl ve skutečnosti jeho věk a jeho pozice byla okamžitě 
obsazena mladšími uchazeči. Navrhovatel poukázal na statistiky, podle nichž bylo 80 % 
zaměstnanců tohoto oddělení, kteří byli propuštěni z důvodu snižování stavů, více než 50 let, 
zatímco 93 % nově přijatých zaměstnanců bylo mladších 28 let. Ústavní soud prohlásil, že 
statistiky předložené uchazečem představují v tomto případu přímé důkazy. Z tohoto důvodu 
by mělo být důkazní břemeno přesunuto na žalovanou stranu, která by měla dokázat 
objektivní důvod pro odlišné zacházení s uchazečem. Obecné soudy při přezkoumávání 
kritérií pro výběr osob určených k propuštění pro snižování stavů neuspěly. Obecné soudy 
rovněž nezjišťovaly povahu nových pracovních míst, a jakým způsobem se lišily od míst, 
která byla zrušena. To by pomohlo obecným soudům rozhodnout, zda nová kvalifikační 
kritéria byla opravdu jediným důvodem, za nímž se skrývá skutečný důvod propouštění – věk 
zaměstnanců, který je předmětem diskriminace.

Komise proto vyjadřuje uspokojení nad tím, že stávající právní předpisy byly v českém právní 
systému řádně provedeny.

Komise však oceňuje, že předkladatel petice netvrdí, že stávající právní předpisy nebyly řádně 
provedeny, nýbrž naopak že vyzývá k revizi směrnice s cílem zavést požadavek, aby 
zaměstnavatelé uváděli důvody, proč nezaměstnali neúspěšné kandidáty (zde není 
specifikováno, zda by tomu tak mělo být ve všech případech, či pouze na požádání). 
Předkladatel petice se domnívá, že pokud tento požadavek chybí, je obtížné zaměstnání získat
a rovněž je pro neúspěšné uchazeče obtížné prokázat diskriminaci v případě, že se jim 
nedostalo rovného zacházení. 

Otázka, zda by se měl na zaměstnavatele vztahovat požadavek sdělit neúspěšnému 
kandidátovi důvody, proč nebyl přijat do zaměstnání, posuzoval Soudní dvůr Evropské unie 
ve svém rozsudku ve věci Galina Meister2. V tomto případě se navrhovatelka domnívala, že 

                                               
1 Spisová značka: II. ÚS 1609/08, shrnutí na stranách 10 a 11 http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf
2 Věc C-415/10, rozsudek ze dne 19. dubna 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457
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byla diskriminována na základě svého věku, pohlaví, příp. původu při přijímacím řízení
u soukromé společnosti, která podala dvakrát po sobě stejný inzerát na pracovní místo, o něž 
se žadatelka neúspěšně ucházela, aniž by byla pozvána k pohovoru. Navrhovatelka tvrdí, 
že bez toho, aby zaměstnavatel zveřejnil informace o přijímacím řízení a jeho výsledku, 
nebyla schopna zjistit nic,  z čeho by bylo možné usoudit, že došlo k diskriminaci. Soudní 
dvůr Evropské unie dospěl k závěru, že podle právních předpisů EU v oblasti zákazu 
diskriminace nemá pracovník, který disponuje věrohodnými podklady pro to, že jeho profil 
odpovídá požadavkům uvedeným v inzerátu nabízejícím zaměstnání, a jehož žádost byla 
zamítnuta, nárok na přístup k informacím, které uvádějí, zda zaměstnavatel zaměstnal jiného 
uchazeče. Soudní dvůr Evropské unie však dodal, že odmítnutí zaměstnavatele zveřejnit 
takové informace může být jedním z prvků, které je třeba vzít v úvahu při zjišťování 
předpokládané diskriminace, kdy důkazní břemeno přechází na druhou stranu.

Závěr

Komise se domnívá, že příslušné právní předpisy EU byly v českém právním systému 
provedeny správně, jak je uvedeno výše. Soudní dvůr Evropské unie tuto otázku zvážil
a vyjádřil se, že v rámci právních předpisů EU nemají zaměstnavatelé povinnost takové 
informace uchazeči poskytovat. Členským státům však nic nebrání v tom, aby takové opatření 
ve svých právních předpisech zavedly, pokud by to považovaly za vhodné.

Komise je přesvědčena, že stávající ustanovení upravující otázku důkazního břemena 
přiměřeným způsobem řeší případy, kdy osoba uvádí, že se jí nedostalo rovného zacházení. 
Pomáhá navrhovateli v tom, že pouze vyžaduje, aby byly zjištěny skutečnosti týkající se 
předpokládané, nikoli samotné diskriminace. V této chvíli Komise nemá v úmyslu navrhnout 
revizi směrnice Rady 2000/78/ES týkající se dané problematiky.

                                                                                                                                                  


