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Przedmiot: Petycja 1145/2012, którą złożył Zdenek Dobias (Czechy), w sprawie 
równych praw w dziedzinie dostępu do zatrudnienia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zwraca się o zmianę obowiązującego obecnie prawodawstwa 
antydyskryminacyjnego (dyrektywa ramowa 2000/78/WE w sprawie równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia). Po transpozycji do prawa czeskiego w dyrektywie tej nie wymaga 
się, by pracodawca podawał przyczyny, dla których nie wybrał konkretnego kandydata na 
dane stanowisko. Składający petycję jest 57-letnim mężczyzną i jest zdania, że w ciągu 
ostatnich 7 lat szukał pracy i brał udział w licznych konkurencyjnych procedurach rekrutacji 
właściwych dla poziomu jego wykształcenia, jednak zawsze do pracy przyjmowano osoby 
młodsze, a przeważnie kobiety. Zwrócił się on do czeskiego rzecznika praw obywatelskich, 
który zalecił mu wniesienie skargi do sądu. Jednak po konsultacji z prawnikiem składający 
petycję zniechęcił się do podjęcia takich działań, ponieważ uznaje się, że dowiedzenie 
dyskryminacji w takich przypadkach jest trudne. Składający petycję uważa, że UE powinna 
zachęcać ludzi do poszukiwania i zdobywania pracy, jednak przy obecnie obowiązującej 
dyrektywie nie jest to łatwe. W związku z tym domaga się on do zmiany tej dyrektywy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 20 grudnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Art. 10 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78 WE stanowi, że w przypadkach, gdy dana osoba uzna, 
że jest dyskryminowana z jakiegoś powodu, musi być w stanie ustalić „fakty, które nasuwają 
przypuszczenie o zaistnieniu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji”. Po ustaleniu 
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przypuszczenia, ciężar dowodu przesuwa się na pozwanego, który ma udowodnić, że nie 
miało miejsce naruszenie zasady równego traktowania.

Przepis ten wprowadza w Czechach sekcja 133a kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 
99/1963), która stanowi, że po ustaleniu przed sądem faktów, w oparciu o które można 
przypuszczać, że miała miejsce bezpośrednia lub pośrednia dyskryminacja, do pozwanego 
należy udowodnienie, że naruszenie zasady równego traktowania nie miało miejsca. 

W 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy czeskie dotyczące ciężaru dowodu są 
zgodne z gwarancjami rzetelnego procesu sądowego przewidywanymi w czeskiej karcie1. W 
rozpatrywanym tu przypadku skarżącego odwołano z urzędu rządowego w Czechach 
w 2004 r., oficjalnie z powodu redukcji etatów. Twierdził on, że przyczyną odwołania go ze 
stanowiska w departamencie, gdzie był zatrudniony, był w rzeczywistości jego wiek oraz że 
stanowisko natychmiast obsadzono młodszym kandydatem. Wskazuje on na statystyki 
dowodzące, że 80 procent pracowników zwolnionych z tego departamentu wskutek redukcji 
etatów było w wieku ponad 50 lat, zaś 93 procent nowo przyjętych pracowników było w 
wieku poniżej 28 lat. Trybunał Konstytucyjny uznał dane statystyczne przedstawione przez 
skarżącego za dowód prima facie w sprawie. W związku z tym ciężar dowodu powinien 
przesunąć się na pozwanego, który winien dowieść obiektywnych przyczyn wyróżniającego 
potraktowania zatrudnionego kandydata. Zwykłe sądy nie zbadały kryteriów selekcji osób 
przewidzianych do zwolnienia. Nie zbadały one również charakteru nowych stanowisk ani 
tego, w jaki sposób różniły się one od stanowisk zlikwidowanych. Fakty te pomogłyby tym 
sądom rozstrzygnąć, czy nowe kryteria kwalifikacji miały w rzeczywistości jednie na celu 
ukrycie prawdziwej przyczyny zwolnienia, tj. wieku pracowników.

Komisja uznaje zatem, że obowiązujące prawodawstwo zostało właściwie przetransponowane 
do prawa czeskiego.

Komisja zdaje sobie sprawę z faktu, że autor petycji nie postuluje, iż obowiązujące 
prawodawstwo nie zostało właściwie przetransponowane, ale domaga się przeglądu 
dyrektywy w celu nałożenia na pracodawców wymogu podawania odrzuconym kandydatom 
powodów nieprzyjęcia ich kandydatury (nie sprecyzowano, czy miałoby tak być we 
wszystkich przypadkach, czy też na życzenie). Uważa on, że w sytuacji braku takiego 
wymogu trudno jest zdobyć zatrudnienie, a ponadto odrzuconemu kandydatowi, który został 
nierówno potraktowany, trudno jest dowieść, że miała miejsce dyskryminacja.

Kwestia, czy pracodawcy powinni mieć obowiązek podawania odrzuconym kandydatom 
powodów nieprzyjęcia ich kandydatury została poruszona przez Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w wyroku w sprawie Galina Meister2.W sprawie tej skarżąca twierdziła, że 
była dyskryminowana w procedurze rekrutacyjnej ze względu na wiek, płeć i pochodzenie, 

                                               
1 Numer referencyjny sprawy: II. ÚS 1609/08, streszczenie na str. 10-11 of http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.

2 Sprawa C-415/10, wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r. 
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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gdy przedsiębiorstwo prywatne opublikowało dwa identyczne ogłoszenia o pracę, na które 
odpowiedziała, nie została ona jednak nawet zaproszona na rozmowę wstępną. Twierdziła 
ona, że jeżeli pracodawca nie zostanie zobowiązany do ujawnienia informacji na temat
procesu rekrutacji oraz jego wyniku, nie będzie ona w stanie ustalić faktów, na podstawie 
których można by wywnioskować, że doszło do dyskryminacji. Trybunał Sprawiedliwości 
stwierdził, że prawodawstwo UE w dziedzinie niedyskryminacji nie uprawnia pracownika, 
który zgłasza wiarygodne roszczenie spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o pracę 
i którego zgłoszenie odrzucono, do uzyskania dostępu do informacji wskazujących, czy 
pracodawca zatrudnił innego kandydata. Trybunał Sprawiedliwości dodał jednakże, że 
odmowa ze strony pracodawcy ujawnienia takich informacji może być jednym z elementów, 
jakie należy uwzględnić ustalając przypuszczenie odwracające ciężar dowodu.

Wniosek

Jak wspomniano powyżej, Komisja jest zdania, że odnośne prawodawstwo UE zostało 
prawidłowo przetransponowane do ustawodawstwa czeskiego. Trybunał Sprawiedliwości 
rozpatrzył tę kwestię i wyjaśnił, że na mocy prawa UE nie istnieje obowiązek, by pracodawca 
udzielał tego rodzaju informacji kandydatowi. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by 
państwa członkowskie – jeżeli uznają one taki środek za właściwy – wprowadziły taki środek 
do ustawodawstwa krajowego.

Komisja wyraża zadowolenie, że obowiązujący w chwili obecnej przepis o ciężarze dowodu 
jest proporcjonalnym sposobem rozstrzygania przypadków, w których dana osoba twierdzi, że 
nie została potraktowana w sposób równy. Pomaga on skarżącemu tylko wymagając od niego 
ustalenia faktów, na podstawie których może powstać przypuszczenie o dyskryminację, nie 
zaś dowiedzenia samej dyskryminacji. W chwili obecnej Komisja nie planuje wniosku o 
przegląd dyrektywy Rady 2000/78/WE pod tym względem.


