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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komisi pro uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže 
a ženy 
(2008/2012(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 2 a  čl. 141 odst. 3 Smlouvy o ES,

– s ohledem na sdělení Komise s názvem Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů 
(KOM(2007)0424),

– s ohledem na zprávu sítě právních expertů Komise v oblasti zaměstnanosti, sociálních věcí 
a rovnosti mužů a žen,

– s ohledem na Evropský pakt pro rovnost žen a mužů přijatý Evropskou radou v Bruselu 
dne 23. a 24. března 2006,

– s ohledem na případy řešené Evropským soudním dvorem na základě čl. 141 Smlouvy 
o ES,

– s ohledem na akční rámec evropských sociálních partnerů pro dosažení rovného postavení 
žen a mužů,

– s ohledem na svá usnesení o plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 
(2006-2010)1 ze dne 13. března 2007 a o Rovnosti žen a mužů – 2008 z … září 2008 
(2008/2047(INI))2,

– s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví a na stanovisko Výboru pro 
zaměstnanost a sociální věci (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že plat žen v Evropské unii je nižší než plat mužů v průměru o 15 % 
a v soukromém sektoru až o 25 %, přičemž rozdíl v odměňování mužů a žen 
v jednotlivých členských státech se pohybuje v rozmezí od 4 % do 25 % a tento stav 
nevykazuje výrazný klesající trend,

B. vzhledem k tomu, že stále přetrvávají rozdíly v odměňování mužů a žen, a to i přes značné 
množství právních předpisů platných již více než 30 let, přijatých opatření a prostředků 
vynaložených na zmírnění těchto rozdílů,

C. vzhledem k tomu, že ženy vykazují ve všech členských státech vyšší míru úspěšnosti ve 
                                               
1 Úř. věst. C 301 E, 13.12.2007, s. 56.
2 Text dosud nepřijatý.
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škole než muži a tvoří většinu absolventů škol, aniž by přitom došlo k odpovídajícímu 
zmírnění rozdílů v odměňování můžu a žen,

D. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování mužů a žen vyplývají z přímé a nepřímé 
diskriminace, ze sociálních a ekonomických faktorů, segregace trhu práce a celkové 
mzdové struktury a jsou navíc spojeny s mnoha právními, sociálními a ekonomickými 
aspekty, které daleko přesahují samotnou otázku rovnosti platů za stejnou práci,

E. vzhledem k tomu, že snížení rozdílů v odměňování mužů a žen sice bylo jedním z cílů 
Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost, avšak členské státy nedospěly 
k dostatečnému řešení,

F. vzhledem k tomu, že zlepšení právního rámce EU by mohlo členským státům a sociálním 
partnerům pomoci zjistit základní příčiny přetrvávání rozdílů v odměňování mužů a žen,

G. vzhledem k tomu, že v porovnání s muži bývají profese a pozice zastávané převážně 
ženami často podhodnoceny, přičemž pro toto podhodnocení neexistuje vždy objektivní 
důvod,

H. vzhledem k tomu, že podle dostupných údajů je kvalifikace a pracovní praxe žen finančně 
méně hodnocena než u mužů; vzhledem k tomu, že pojem „stejné odměny za 
rovnocennou práci“ předpokládá také změnu v definici společenských rolí, které jsou 
dodnes ovlivněny stereotypním přístupem týkajícím se mužů a žen,

I. vzhledem k tomu, že rozdíly v odměňování mužů a žen mají závažný dopad na postavení 
žen v hospodářském a společenském životě v průběhu jejich pracovního života i po jeho 
skončení, a ženy jsou proto více ohroženy rizikem chudoby a jsou ekonomicky méně 
nezávislé,

J. vzhledem k tomu, že Komise je opakovaně vyzývána k přijetí iniciativ, které přispějí 
k odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen, a mj. i k přezkoumání platných právních 
předpisů,

K. vzhledem k tomu, že ve směrnici 2006/54/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 
5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže 
a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (přepracované znění)1 se uvádí, že zásada stejné 
odměny za stejnou práci nebo rovnocennou práci je základní a nepostradatelnou součástí 
aquis communautaire, včetně judikatury Soudního dvora týkající se diskriminace na 
základě pohlaví, a je proto vhodné přijmout další ustanovení k jejímu provádění,

L. vzhledem k tomu, že jak je uvedeno ve výše zmíněném sdělení s názvem Boj proti 
rozdílům v odměňování žen a mužů, provádí Komise během roku 2008 analýzu právního 
rámce EU týkajícího se rovného odměňování, která by měla zahrnovat všechny 
zúčastněné strany; vzhledem k tomu, že výsledkům této analýzy by se mělo dostat náležité 
publicity,

M. vzhledem k tomu, že je splněna podmínka, že se nepřipravuje žádný návrh ve smyslu 

                                               
1 Úř. věst. L 204, 26.7.2006, s. 23.
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čl. 39 odst. 2 jednacího řádu,

1. žádá Komisi, aby mu do 31. prosince 2009 na základě článku 141 Smlouvy o ES 
předložila legislativní návrh o přezkumu platných právních předpisů týkajících se 
zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy, podle níže 
uvedených podrobných doporučení1;

2. potvrzuje, že doporučení dodržují zásadu subsidiarity a základní práva občanů;

3. se domnívá, že vyžádaný návrh nemá žádné finanční dopady;

4. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a připojená podrobná doporučení 
Komisi, Radě a vládám a parlamentům členských států.

                                               
1 Směrnice Rady 75/117/EHS ze dne 10. února 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
uplatňování zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy (Úř. věst. L 45 19.2.1975, s. 19) byla zapracována 
do směrnice 2006/54/ES. V souladu s ustanovením směrnice 2006/54/ES skončí platnost směrnice 75/117/EHS 
15. srpna 2009, což je také lhůta pro provedení této směrnice. 
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ: PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE 
OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU

Doporučení 1: DEFINICE

Přepracované znění směrnice č. 2006/54 obsahuje definici stejné odměny doslovně převzatou 
z ustanovení směrnice 75/117. Pro upřesnění kategorií, které lze použít jako nástroje pro 
řešení rozdílů v odměňování mužů a žen, je důležité definovat podrobněji jednotlivé pojmy, 
a to:
- rozdíly v odměňování mužů a žen;
- přímá diskriminace v odměňování;
- nepřímá diskriminace v odměňování;
- rozdíly v důchodech mužů a žen – v různých pilířích penzijních systémů, tzn. v průběžně 
financovaných systémech, v systémech oborového zaopatření (jako přetrvávání rozdílů 
v odměňování po nástupu do důchodu).

Doporučení 2: ANALÝZA SITUACE A PRŮHLEDNOST VÝSLEDKŮ

2.1. Nedostatek informací a povědomí zaměstnavatelů a zaměstnanců o existujících nebo 
možných rozdílech v odměňování mužů a žen v rámci podniku oslabuje uplatňování zásady 
obsažené ve Smlouvě a v platných právních předpisech.

2.2. Je proto nezbytně nutné, aby byla podnikům stanovena povinnost provádět pravidelné 
kontroly odměňování a zveřejňovat výsledky těchto kontrol (např. v podnicích s 20 a více 
zaměstnanci).

2.3. Zaměstnavatelé by měli zaměstnancům a jejich zástupcům poskytnout výsledky ve formě 
mzdových statistik rozlišených podle pohlaví. Tyto údaje by v každém členském státě měly 
být sestaveny na úrovni odvětví a států.

Doporučení 3: HODNOCENÍ PRÁCE

3.1. Pojem hodnocení práce je poznamenán stereotypním přístupem znevýhodňujícím ženy, 
například zdůrazňováním fyzické síly namísto schopností v oblasti mezilidských vztahů nebo 
odpovědnosti.

3.2. Iniciativa Komise by se proto měla zaměřit na povinnost členských států zavést způsoby 
hodnocení práce, které budou vůči ženám a mužům neutrální a které zaměstnavatelům 
i pracovníkům umožní odhalit případnou diskriminaci v odměňování na základě definice 
neobjektivní platové stupnice, přičemž bude současně respektovat vnitrostátní zákony a 
tradice týkající se systémů průmyslových vztahů. Tyto součásti hodnocení práce by měly být 
také průhledné a dostupné všem zúčastněným stranám, inspektorátům práce a orgánům 
zabývajícím se rovností.

Doporučení 4: ORGÁNY ZABÝVAJÍCÍ SE ROVNOSTÍ
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Orgány zabývající se rovností by měly hrát při zmírňování rozdílů v odměňování mužů a žen 
zvláštní roli a měly by mít možnost sledovat a podle možnosti též účinněji a s větší 
nezávislostí prosazovat uplatňování právních předpisů týkajících se rovného postavení mužů 
a žen.

 Jejich role by měla být posílena prostřednictvím: 
- podpory a hlášení obětí diskriminace v odměňování;
- poskytování nezávislých výzkumů týkajících se rozdílů v odměňování mezi muži a ženami;
- zveřejňování nezávislých zpráv a poskytování doporučení ke všem záležitostem 
souvisejícím s diskriminací (přímou i nepřímou) v odměňování.

Doporučení 5: SOCIÁLNÍ DIALOG

Je nezbytné provést podrobnější kontrolu kolektivních smluv, používaných platových stupnic 
a plánů hodnocení práce, týkajících se zejména pracovníků v částečném úvazku a pracovníků 
s jiným neobvyklým pracovním ujednáním nebo se zvláštními platbami/prémiemi (které jsou 
poskytovány častěji mužům než ženám). Členské státy by při zachování vnitrostátního práva, 
kolektivních smluv či zvyklostí měly podpořit sociální partnery v zavádění způsobů 
hodnocení práce, které budou vůči mužům i ženám neutrální a které umožní zaměstnavatelům 
i zaměstnancům odhalit případnou diskriminaci v odměňování na základě definice 
neobjektivní platové stupnice.

Doporučení 6: SANKCE

6.1. Je zřejmé, že právní předpisy v této oblasti nejsou z různých důvodů plně účinné, 
a vezmeme-li v úvahu fakt, že celý problém nemohou vyřešit pouze právní předpisy, měly by 
Komise a členské státy zvážit možnost posílení platné legislativy vhodnými typy sankcí.

6.2. Je důležité, aby členské státy přijetím nezbytných opatření zajistily, že v případě porušení 
zásady stejné odměny za rovnocennou práci budou uplatněny příslušné sankce.

6.3. Je třeba připomenout, že podle přepracovaného znění směrnice č. 2006/54 jsou členské 
státy již nyní povinny požadovat odškodnění či náhradu (Hlava III Horizontálního ustanovení, 
kapitola 1, článek 18) a také stanovit pokuty (kapitola 3, Obecná horizontální ustanovení, 
článek 25), které jsou „účinné, přiměřené a odrazující“. Tato opatření však nejsou z hlediska 
zamezení porušování zásady stejné odměny dostačující. Z toho důvodu se navrhuje 
následující:

- odškodnění či náhrada by neměly být omezeny žádným předem stanoveným horním 
limitem;

- sankce musí zahrnovat výplatu odškodnění oběti;

- správní pokuty (například v případě neoznámení nebo nedostupnosti analýzy mzdových 
statistik rozlišených podle pohlaví (v souladu s Doporučením 2) vyžádaných ze strany 
inspektorátů práce;

- odepření veřejných příspěvků, dotací (včetně financování EU řízeného členskými státy) 
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a účasti na veřejných zakázkách, jak již předpokládají směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES 
týkající se postupu zadávání veřejných zakázek („veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní 
podmínky pro plnění zakázky…, (které) se mohou týkat zejména sociálních faktorů 
a životního prostředí“).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Právní rámec EU týkající se zásady stejné odměny je poměrně rozsáhlý. Dopady však závisí 
na účinnosti prosazování, což může být problematické.
Z dostupných informací vyplývá, že stále přetrvávají rozdíly v odměňování mužů a žen. Podle 
posledních údajů činí rozdíl v hrubé hodinové mzdě mužů a žen 15 %, v soukromém sektoru 
25 %. Rozdíly v odměňování mužů a žen bývají často zdůvodňovány odlišnostmi individuální 
povahy, jako je věk, vzdělání a praxe. Vše ale nasvědčuje tomu, že tyto odlišnosti se na 
přetrvávání rozdílů v odměňování mužů a žen podílejí pouze v malé míře.

Odlišnosti individuální povahy se v rámci celé EU postupně zmenšují, a přestože v některých 
zemích zůstávají stále důležité, zdá se, že rozdíly v odměňování mužů a žen souvisejí spíše 
s úrovní segregace zaměstnání a s vlivem mzdové struktury. Nepoddajnost a přetrvávání 
těchto rozdílů podtrhuje potřebu mnohotvárných politik, jejichž cílem bude provádění 
právních předpisů i řešení segregace pracovního trhu. 
Odborníci se shodli v názoru, že platné právní předpisy zmírňují otevřenou přímou 
diskriminaci v odměňování založenou na pohlaví. Problém však představuje zřejmě 
diskriminace nepřímá, která má následek rozdíly v odměňování v segregovaných odvětvích. 
Legislativa, která je účinnější v boji s přímou diskriminací, má vzhledem k rozdílům 
v odměňování pramenícím z ekonomické segregace pouze omezenou účinnost.  Z hodnocení 
legislativního rámce vyplývají některé neshody v právních předpisech týkajících se rozdílů 
v odměňování mužů a žen. Směrnice 75/117/EHS a přepracované znění směrnice 54/2006/ES 
ukazují, že existuje výrazný nesoulad v rámcové zásadě: v roce 1975 byly rozdíly v 
odměňování mužů a žen považovány za věc hospodářské soutěže, za „nedílnou součást 
zřízení a fungování společného trhu“, zatímco směrnice z roku 2006 vychází ze „zásady 
rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy“.

Tyto právní předpisy mají nicméně ve striktním smyslu stejný záměr: nalézt příčiny 
nedostatečné účinnosti. 

Cílem zprávy je posílit stávající právní ustanovení s přihlédnutím k faktu, že tento typ 
právních předpisu může jen těžko ovlivnit hospodářskou segregaci. 

Základní změnu lze nalézt v definici odměňování na základě řady rozhodnutí Evropského 
soudního dvora. Došlo k významnému posunu v postupu a případných nápravných 
opatřeních, mimo jiné vlivem antidiskriminačních politik.
Kromě legislativy lze odezvu politik rozdělit v podstatě do 3 skupin:

1) politika rovnosti v odměňování, boj proti přímé a nepřímé diskriminaci,
2) politika rovných příležitostí zaměřená na sladění rodinného a pracovního života, jejíž 
výsledkem jsou modely průběžné zaměstnanosti,
3) mzdové politiky zaměřené na snižování nerovností v odměňování a zvýšení odměňování 
pracovních míst, která jsou málo placená a která jsou zastávána převážně ženami.
Kombinace těchto politik může být účinná v závislosti na zvláštnostech jednotlivých států 
a hlavních příčinách rozdílů v platech mužů a žen.
Jak vyplývá z vnitrostátních zpráv, které si vyžádala Komise, v některých členských státech 
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jsou rozdíly v odměňování mužů a žen nízkoprofilovou záležitostí, a to jak ve veřejné diskusi, 
tak i v politické agendě. Jedním z hlavních zjištěných problémů byla skutečnost, že neexistuje 
skutečný „vlastník“ problému, protože za odstranění rozdílů v odměňování mužů a žen se ve 
skutečnosti necítí nikdo odpovědný1.
Postupující decentralizace odměňování může vést v budoucnu k dalšímu prohlubování 
důsledků. Situace může být složitější v členských státech, kde mají sociální partneři slabou 
pozici, kde se zmenšuje role odborů nebo kde neexistuje vyjednávání o mzdách a platech. 
V případě zachování individualizovaného přístupu k pracovním smlouvám by při 
nedostupnosti informací o odměňování za podobnou práci mohlo dojít k narůstání rozdílů 
v platech mužů a žen.

Je jasné, že zdokonalování stávajících právních předpisů samo o sobě problém rozdílů 
v odměňování mužů a žen nevyřeší. Tento problém, který je v záležitostech rovnosti mužů 
a žen jedním z nejobtížněji řešitelných, může zvládnout pouze účinná kombinace politik, 
zahrnující lepší a účinnější právní předpisy a jasné vymezení odpovědnosti. Třicet let staré 
právní předpisy, které nepřinášejí uspokojivé výsledky, jsou již samy o sobě známkou toho, 
že legislativu je nutno zlepšit, a to především posílením jejich účinnosti.

                                               
1 A gender pay gap – Origins and policy responses. A comparative review of 30 European countries (Rozdíly 
v odměňování mužů a žen – Příčiny a politické reakce. Srovnávací přehled 30 evropských zemí), ES, 2006.
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