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Rovnost pohlaví je základním právem, které v evropském právu zaujímá čelné místo. 
Amsterodamská smlouva výslovně vytyčila před EU úkol a cíl odstranit nerovnosti 
a podporovat rovné zacházení pro muže a ženy ve všech oblastech činnosti (článek 2 a 3 
Smlouvy o ES), což od členských států a všech evropských institucí vyžaduje přijímat 
opatření v této oblasti.

Jak však vyplývá z 28,4% rozdílu v míře zaměstnanosti žen a mužů zaznamenaného v EU-27 
v roce 20071, nerovnost mezi pohlavími na trhu práce je dosud strukturálním problémem, 
který je třeba řešit. To má obrovský význam nejen z toho zjevného důvodu, že rovnost je 
jedním ze základních práv, ale také proto, že na lisabonském zasedání Evropské rady v březnu 
2000 byl před Evropskou unií vytyčen cíl zvýšit do roku 2010 míru zaměstnanosti žen na více 
než 60 %.

Jak dále vyplývá z údajů o rozdílu v odměňování – 15% rozdíl v odměňování mužů a žen 
v celoevropském průměru –, je třeba překonat rozdíl v postavení žen a mužů, nejen pokud jde 
o míru zaměstnanosti, ale také pokud jde o kvalitu zaměstnání. Ve zprávě Mezinárodní 
konfederace odborů o celosvětovém rozdílu v odměňování mužů a žen vydané v roce 2008 
bylo shledáno, že vyšší vzdělání u žen nevede automaticky ke snížení rozdílu v odměňování, 
a v některých případech tento rozdíl s úrovní vzdělání dokonce narůstá.

Na druhé straně ze zkušeností a z výzkumu vyplývá, že počet sporů a stížností v oblasti 
rovnosti pohlaví je v porovnání se stávajícími nerovnostmi velmi nízký. V důsledku 
nedostatečné informovanosti a podpory a ve společenském a hospodářském prostředí, jež 
dosud podporuje představu o ženách jako o postradatelných pracovnicích, se ženy zdráhají 
dožadovat se svých práv.

Revize směrnice o rovném zacházení v zaměstnání z roku 1976

Poté, co Amsterodamská smlouva nabyla účinnosti, s ohledem na judikaturu vytvořenou 
Evropským soudním dvorem a novou sociální realitu se ukázalo jako potřebné zrevidovat 
směrnici o rovném zacházení v zaměstnání z roku 1976.

Na základě toho Parlament a Rada společně přijaly směrnici 2002/73/ES, jež byla ovlivněna 
přijetím obdobných právních předpisů v oblasti boje proti diskriminaci (směrnice 2000/78/ES 
a 2000/48/ES). Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví se na této revizi významně podílel 
a ujal se iniciativy v mnoha nových prvcích, díky čemuž se tato nová směrnice stala 
důležitým mezníkem v boji za rovnost pohlaví. 

Revidovaná směrnice představovala podstatnou změnu oproti předchozím právním 
předpisům, neboť přinesla tyto nové prvky:

- definovala přímou a nepřímou diskriminaci a včlenila pojem obtěžování a sexuálního 
obtěžování do právně závazného textu;

- uložila členským státům přijmout opatření, jimiž přimějí podniky, aby učinily kroky 

                                               
1 http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/pdf/2008compendium_en.pdf
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zabraňující jakémukoli diskriminačnímu chování na základě pohlaví, se zvláštním 
zaměřením na boj proti obtěžování a sexuálnímu obtěžování;

- vyzvala členské státy, aby při přijímání a provádění právních předpisů aktivně uplatňovaly 
integrovaný přístup k rovnosti;

- uložila členským státům zřídit vnitrostátní vládní subjekty na podporu rovného zacházení 
se ženami a muži (subjekty zabývající se rovností);

- zajistila práva žen a mužů při návratu z mateřské dovolené a, v členských státech, kde jsou 
tato práva uznávána, z otcovské dovolené a z dovolené v případě osvojení;

- požadovala, aby členské státy přijaly opatření na podporu sociálního dialogu;
- posílila úlohu nevládních organizací při prosazování rovnosti;
- uložila členským státům podpořit přijetí plánů pro rovné postavení v podnicích;
- uložila členským státům uzákonit sankce proti porušování a přijmout nezbytná opatření, 

jimiž zajistí jejich provádění; sankce, jež mohou zahrnovat výplatu náhrady obětem, musí 
být účinné, přiměřené a odrazující.

Provádění směrnice o rovném zacházení v zaměstnání z roku 2002

Jak se stanoví v článku 2 směrnice, členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí 2002/73/ES do 5. října 2005 nebo zajistí, aby 
sociální partneři zavedli nezbytná ustanovení dohodou. Členské státy přijmou všechna 
nezbytná opatření, která jim umožní kdykoli zaručit výsledky požadované touto směrnicí a 
neprodleně o tom uvědomí Komisi. Členské státy dále mají poskytnout Komisi veškeré 
informace nezbytné k tomu, aby Komise mohla do tří let podat Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o uplatňování této směrnice.

Jakmile bude zmíněná zpráva předložena, bude důležité vyhodnotit, jak členské státy 
vytvořily specifické nástroje k provedení této směrnice, zejména pokud jde o:

- ucelené provedení pojmů „přímá diskriminace“, „nepřímá diskriminace“, „obtěžování“ 
a „sexuální obtěžování“ do vnitrostátního práva;

- rozsah této směrnice tak, aby zahrnovala pracovníky veřejné správy a samostatně 
výdělečně činné osoby;

- vytvoření nezávislých vnitrostátních vládních subjektů s přiměřenými pravomocemi 
a prostředky za účelem podpory a monitorování rovného zacházení bez diskriminace na 
základě pohlaví;

- dostupnost soudních řízení;
- sankce umožňující odrazující a přiměřené odškodnění obětí, což znamená, že nebudou 

zavedeny žádné předem stanovené maximální částky;
- právo organizací účastnit se soudních řízení jménem obětí nebo na jejich podporu;
- povinnost vlády vytvářet systematické strategie proti diskriminaci obsahující preventivní 

opatření;
- opatření podle čl. 2 odst. 8 mající za cíl zajistit plnou rovnost mužů a žen v praxi 

(tj. pozitivní akce);
- vytvoření monitorovacích postupů k sledování zaměstnaneckých praktik s cílem snížit 

diskriminaci v zaměstnání na základě pohlaví;
- vypracování metod podněcujících zaměstnavatele, aby v pravidelných intervalech 
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poskytovali informace o rovném zacházení se ženami a muži;
- vyjasnění a rozsah vyloučení založeného na ukazatelích souvisejících s pohlavím;
- konzultace a dialog se sociálními partnery a občanskou společností s legitimním zájmem 

přispívat k boji proti diskriminaci na základě pohlaví.

Přijetím směrnice 2002/73 získala Evropská unie účinný nástroj pro posílení vnitrostátních 
právních předpisů týkajících se rovného zacházení v souvislosti se zaměstnáním, ale pomalé 
nebo nekvalitní provádění ohrozí provádění Lisabonské strategie a možnost plného rozvinutí 
sociálního a hospodářského potenciálu EU.

Uplatňování a provedení směrnice 2002/73/ES a postupy Komise:

Směrnici 2002/73/ES doposud správně provedlo pouze Španělsko.

1) Řízení pro neoznámení:

Devět členských států před vypršením lhůty pro provedení směrnice 2002/73/ES neoznámilo, 
jaká opatření k provedení této směrnice přijaly. Komise následně proti všem těmto členským 
státům zavedla řízení pro porušení předpisů.

V květnu 2008 dosud probíhá řízení proti Lucembursku a Belgii. Nedávný výrok Soudního 
dvora (ze dne 6. 3. 2008) potvrzuje, že Lucembursko své závazky nesplnilo. 

Belgie neprovedla směrnici v plném rozsahu, neboť doposud chybí některé předpisy na 
regionální úrovni.

2) Řízení pro neshodu:

Vzhledem ke složitosti a novosti ustanovení směrnice 2002/73/ES odhalila Komise velké 
množství problémů při jejím provádění. Komise tak zaslala dopisy s úředním oznámením 22 
členským státům, i když se očekává, že po dialogu mezi Komisí a členskými státy budou 
mnohé ze vznesených stížností uzavřeny.
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