
Podle údajÛ Evropské komise ãinil v roce 2012
rozdíl v odmûÀování muÏÛ a Ïen v EU za hodi-
nu stejné práce v prÛmûru 16 %.1 âeská repub-
lika s 22 % patfií po Estonsku, Rakousku
a Nûmecku k zemím s nejvût‰í genderovou pla-
tovou nerovností. Rozdíly se pak zvût‰ují na
obou koncích – jak u vysokopfiíjmov˘ch za-
mûstnání v oblasti finanãnictví (v âR aÏ 44,4 %),
tak u pomocn˘ch a nekvalifikovan˘ch pracov-
níkÛ (podle údajÛ âSÚ 21,6 % prÛmûrné hrubé
mûsíãní mzdy v roce 2013).2 Stranou zÛstávají
práce vykonávané témûfi v˘luãnû Ïenami (uklí-
zení, hlídání dûtí, apod.), u nichÏ mÛÏeme pou-
ze uvaÏovat o srovnávání s odmûnou za práci
stejné hodnoty. Bez v˘znamu není ani skuteã-
nost, Ïe se rozdíly v rámci jednotliv˘ch sektorÛ
zamûstnání promûÀují i v závislosti na vûku:
nejniÏ‰í je na zaãátku aktivního pracovního Ïi-
vota do cca 34 let (do 12 %), v období 35–44 let
prudce stoupne na víc neÏ 29 %, následnû po-
zvolnû klesá na 16,3 % v pfieddÛchodovém vû-
ku (55–64 let), pfiiãemÏ u v˘dûleãnû ãinn˘ch
osob star‰ích 65 let se opût prohlubuje na témûfi
27 %.3

Na otázku, zda vÛbec a pfiípadnû jak˘m zpÛ-
sobem na uvedenou situaci reagovat, existují
rÛzné názory. PovaÏuji za uÏiteãné zaãít posto-
jem neoliberálÛ, pfiesnûji zastáncÛ ‰koly Law
and Economics,4 ktefií jsou principiálnû proti

státním zásahÛm do volného trhu, a tedy i pro-
ti antidiskriminaãnímu zákonodárství jako ta-
kovému, anebo pfiipou‰tí pouze selektivní
zásahy korigující voln˘ trh. Naopak, uvádûjí
rÛzné dÛvody, proã, pokud lze urãité nerovnos-
ti vÛbec povaÏovat za diskriminaci, je trh sám
schopen se s takovou diskriminací vypofiádat,
pfiípadnû proã je pfietrvávající diskriminace ro-
zumná. Jejich argumentaãní linie lze rozdûlit do
tfií generací.5 Na konci padesát˘ch let minulého
století G. Becker tvrdil, Ïe diskriminace na pra-
covním trhu (napfiíklad mezi ãernochy a bûlo-
chy) mÛÏe pfietrvat pouze, dokud bude ve
spoleãnosti existovat ekonomicky neracionální
a neefektivní „chuÈ diskriminovat“ (taste for
discrimination), kdy si koneãní plátci dobrovolnû
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Summary: Statistical data provide evidence on persistent differences between the remuneration of men
and women. Opinions vary on the question if and how the situation could be treated. In the first part of the
article I present the main neoliberal approaches to this issue: whether certain differences can be considered
as discrimination at all, and if the answer is positive, whether it is the market alone that can cope with such
discrimination, or why the persistent discrimination can possibly be accepted as reasonable. These views are
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1 Viz http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init
=1&plugin =1&language=en&pcode=tsdsc340, z hlediska
prÛmûrné roãní mzdy jsou rozdíly je‰tû v˘raznûj‰í, viz
http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/B6003EA1EE/$File/
3000 024439.pdf

2 Viz http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/t/B6003EA116/
$File/3000 024438.pdf.

3 Údaje za âeskou republiku podle tabulky Eurostatu Gender pay
gap by age: http://ec.europa.eu/eurostat/c/portal/layout?p_l_id=
749687&p_v_l_ s_g_id=0

4 V âeské republice my‰lenky této ‰koly prezentuje napfi.
Liberální institut, srov. publikace dostupné na www.libinst.cz

5 Pro podrobnou anal˘zu argumentace vãetnû nejsilnûj‰ích
protiargumentÛ viz SCHWAB, S. J. Employment dicrimination.
In: Dau-Schmidt, K. G. (ed.): Labor and Employment Law and
Economics. Cheltenham, 2009, s. 296 a násl.



pfiiplatí za sluÏby nákladnûj‰í bûlo‰ské firmy,
anebo v pfiípadech státem (a nikoliv trhem) fiíze-
n˘ch odvûtvích.6 S ohledem na historickou zku-
‰enost pfies století trvající rasové segregace
v USA, kterou ukonãily aÏ soudní a legislativní
zásahy, se ukazuje, Ïe trh samotn˘ ani v dlouho-
dobém horizontu nemusí zaruãit odstranûní uve-
den˘ch, pro diskriminaci vhodn˘ch podmínek.7

Druhou generaci pfiístupu pfiedstavuje 
tzv. statistická diskriminace.8 Zastánci tohoto pfií-
stupu tvrdí, Ïe vzhledem k omezenému mnoÏ-
ství dostupn˘ch informací si zamûstnavatelé
zcela racionálnû vybírají zamûstnance podle ty-
pizovan˘ch pfiedpokladÛ (kvalita dosaÏeného
vzdûlání, pravdûpodobnost náhlé nepfiítomnos-
ti v práci), jeÏ jim zaruãí maximální rentabilitu
zamûstnancovy práce. Stejnû, jako nelze pova-
Ïovat za diskriminaci, Ïe zamûstnavatel racio-
nálnû poÏaduje jako pracovní pfiedpoklad
urãitou dosaÏenou kvalifikaci, nelze jako eko-
nomickou diskriminaci vnímat ani poÏadavek
zamûstnavatelÛ, ktefií mají averzi k riziku, Ïe
vyhledávají primárnû uchazeãe, u nichÏ lze
pfiedpokládat nepfietrÏité vysoké nasazení.9 Se
zlevnûním nákladÛ na individualizované vy-
hledání nejvhodnûj‰ího zamûstnance by mûlo
odpadnout nebezpeãí, Ïe skupinová charakte-
ristika dopadne na jedince, kter˘ se jí vymyká.
Druhá moÏnost, která se nabízí, spoãívá v pfie-
konání, resp. vyvrácení pfiedsudkÛ spojen˘ch
s rentabilitou práce urãit˘ch skupin.

Od konce osmdesát˘ch let mÛÏeme pozoro-
vat trend, Ïe v pfiíkladech uÏívan˘ch pro de-
monstraci diskriminace a jejího odstranûní
trhem jsou rasové pfiedsudky nahrazovány gen-
derov˘mi. Na tyto situace se nabízí tfietí genera-
ce fie‰ení: do ãe‰tiny byly pfieloÏeny statû
jednoho z pfiedních pfiedstavitelÛ smûru Law
and Economics, R. A. Epsteina. Hned v první
pfiedstavuje svou pfiedstavu o nediskriminaã-
ním volném trhu ve formû losovacího osudí.
Dovolím si pro pfiesnost del‰í citaci: „Zohlední-
me-li rÛznorodost lidsk˘ch preferencí a pfiání,
mÛÏeme spekulovat nad tím, jaké jsou vyhlídky
dvou pracovníkÛ za situace, kdy jeden z nich
mÛÏe vytahovat míãky z obou osudí, zatímco
druh˘ je odkázán pouze na jedno osudí, které
obsahuje desetkrát ménû míãkÛ neÏ zb˘vající
osudí. JestliÏe je ale variabilita ãísel u obou osu-
dí pfiibliÏnû stejná, pak je pravdûpodobné, Ïe
rozdíl mezi nejvy‰‰ími ãísly v obou osudích je
pouze mal˘, a to i kdyby se vût‰ina míãkÛ s vy‰-
‰ími ãísly nacházela pouze v osudí s více míãky.
Men‰í osudí bude ve skuteãnosti nejspí‰e nabízet
dotyãnému pracovníkovi v˘hodnûj‰í distribuci
míãkÛ, ponûvadÏ v nûm budou koncentrovány
míãky, jeÏ reprezentují lidi, ktefií jsou nejvíce
ochotni stát se obchodním partnerem daného je-

dince.“10 PfiestoÏe R. Epstein pracuje s velk˘mi
ãísly, jeho argument nefie‰í problém moÏná aÏ
90 % Ïen, na které po vylosování v‰ech míãkÛ
z desetkrát men‰ího osudí nezÛstane vhodn˘
nediskriminující zamûstnavatel.

Naopak R. Epstein argumentuje, proã mÛÏe
b˘t pfietrvávající diskriminace na svobodném
trhu rozumná, a kdybychom jej interpretovali
ad absurdum, mÛÏe nám pfii aplikaci na obor
Law and Economics pomoci objasnit, proã
v nûm pÛsobí tak málo Ïen.11 Opírá se o dva ar-
gumenty: zaprvé o náklady spjaté s fiízením
podniku12 (v námi zvoleném pfiípadû hypotetic-
kého v˘zkumného t˘mu). Zamûstnavatel (ve-
doucí t˘mu) má zcela racionálnû zájem
o pracovníky muÏského pohlaví, protoÏe u Ïen
pfiedpokládá moÏn˘ odchod na matefiskou do-
volenou, upfiednostnûní péãe o dítû, neochotu
jezdit na zahraniãní cesty, obtíÏnûj‰í neformální
domluvu, niÏ‰í produktivitu ovlivnûnou prefe-
rencemi ve zpÛsobu trávení volného ãasu, kdy
nemusí zb˘vat dostatek prostoru pro zvy‰ování
nebo prohlubování kvalifikace. Ve spojení s Ep-
steinem tvrzen˘mi ekonomick˘mi v˘hodami ho-
mogenity13 pracovníkÛ i to mÛÏe pfiispívat
k vytváfiení „muÏsk˘ch“ a „Ïensk˘ch“ pracovi‰È.

RovnûÏ druh˘ argument se zakládá na ob-
dobn˘ch skupinov˘ch pfiedsudcích, které hájila
teorie tzv. statistické diskriminace, tentokrát na
nákladech spjat˘ch vyhledáním vhodného
smluvního partnera, u nûhoÏ bude zaji‰tûna
kvalita, resp. spolehlivost.14 Zamûstnavatel (ve-
doucí t˘mu) se mÛÏe zcela racionálnû zamûfiit
na kandidáty muÏského pohlaví, u nichÏ oãeká-
vá lep‰í znalost matematiky, zejména statistiky,
dokazování nebo prostorové geometrie,15 zájem
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6 BECKER, G. The Economics of Discrimination. 2. vyd., Chicago,
1971. Jin˘ v˘born˘ pfiíklad fie‰en˘ Soudním dvorem EU ve vûci
C-54/07, Feryn, ze dne 10. ãervence 2008, vãetnû stanoviska
generálního advokáta M. P. Madura citujícího ãlánek C. Sunsteina
Why markets won’t stop disrimination, uvádí H. Ch. Scheu v ãlánku
Trh a antidiskriminaãní právo. NepostiÏitelná diskriminace jako
souãást trÏní reality. Jurisprudence 3/2015, s. 15 a násl.

7 Srov. i v˘stiÏné shrnutí problému v ãlánku Z. Kühna:
Diskriminace a ekonomická anal˘za práva, dostupném na:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-diskriminace-a-
ekonomicka-analyza-prava-foh-/p_spolecnost.aspx?c=
A061123_132154_p_spolecnost_wag

8 Z relevantních publikací mÛÏeme zmínit napfi. AIGNER, D. J. –
CAIN, G. Statistical Theories of Discrimination in Labor Markets.
Industrial and Labor Relations Review 2/1977, s. 175–187.

9 Je v‰ak sporné, nakolik se jedná o zku‰eností podloÏenou
úvahu a nakolik o pfiedsudek.

10 EPSTEIN, R. A. Právo, ekonomie a politika. Praha, 2010, s. 34.
11 Ostatnû není to pouze doména tohoto oboru: s v˘jimkou lékafisk˘ch

vûd, kde je zastoupení vûdkyÀ paritní, pfiedstavuje podíl
v˘zkumnic ve vládním sektoru 38 %, v pfiírodních vûdách 28%,
v podnikatelském sektoru 15% a v technick˘ch vûdách necel˘ch
13 % (údaje Sociologického ústavu AVâR v publikaci Postavení
Ïen v ãeské vûdû. Monitorovací zpráva za rok 2012, dostupné
na http://www.zenyaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf.

12 EPSTEIN, op. cit., s. 74 a násl.
13 EPSTEIN, op. cit., s. 79 a násl.
14 EPSTEIN, op. cit., s. 88 a násl.
15 Statisticky prokazateln˘ fakt, kter˘ je ve velké mífie ovlivnûn

právû hluboce zakofienûn˘mi pfiedstavami aÏ pfiedsudky o uplatnûní
Ïen na trhu práce a jejich nezastupitelné roli v domácnosti, viz
napfi. v˘sledky studie OECD z roku 2014 dostupnou na
http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/PIF-2014-gender-
international-version.pdf.



o urãitá témata, jeÏ nezahrnují primárnû otázku
rodiny, sociálního zabezpeãení, pfiípadnû urãité
postoje k v˘chodiskÛm v˘zkumu (napfi. Ïe ne-
efektivní diskriminace mezi muÏi a Ïenami na
volném trhu neexistuje). RovnûÏ oãekávaná dél-
ka v˘zkumu, zejména pfiesahuje-li nûkolik let,
nahrává spí‰e kandidátÛm muÏského pohlaví,
u nichÏ je men‰í pravdûpodobnost, Ïe opustí
rozpracovan˘ projekt kvÛli rodinn˘m povinnos-
tem, a bude nutné najít odpovídající kvalifiko-
vanou náhradu, jeÏ v‰ak nebude mít konkrétní
zku‰enosti s jiÏ probíhajícím projektem.

Neoliberálové jsou spí‰e ochotni pfiipustit v˘-
znam opatfiení ve prospûch férové hospodáfiské
soutûÏe. K nim mÛÏeme zafiadit i pÛvodní ãlá-
nek 119 Smlouvy o zaloÏení EHS z roku 1957:
„KaÏd˘ ãlensk˘ stát zajistí v prÛbûhu první eta-
py uplatnûní zásady stejné odmûny muÏÛ a Ïen
za stejnou práci a bude ji nadále dodrÏovat. Od-
mûnou ve smyslu tohoto ãlánku se rozumí ob-
vyklá základní ãi minimální mzda nebo plat
a ve‰keré ostatní odmûny, jeÏ zamûstnavatel pfiímo
nebo nepfiímo, v hotovosti nebo v naturáliích
vyplácí zamûstnanci v souvislosti se zamûstná-
ním. Rovnost odmûÀování muÏÛ a Ïen bez dis-
kriminace na základû pohlaví znamená: a) Ïe se
odmûna za stejnou práci vypoãítává pfii úkolo-
vé mzdû podle stejné sazby; b) Ïe ãasová odmû-
na za práci je stejná na stejném pracovním
místû.“ Na rozdíl od Úmluvy Mezinárodní or-
ganizace práce ã. 100 z roku 1951 o stejném od-
mûÀování pracujících muÏÛ a Ïen za práci
stejné hodnoty a k ní pfiipojeného Doporuãení 
ã. 90,16 nebyla totiÏ primárním cílem Evropské-
ho hospodáfiského spoleãenství rovnost v od-
mûÀování muÏÛ a Ïen za stejnou práci, n˘brÏ
zákaz získávání komparativních v˘hod národ-
nímu hospodáfiství tím, Ïe stát umoÏní zamûst-
návání Ïen za niÏ‰í mzdu.

âlánek 119 SEHS (resp. 141 SES a dnes 157
SFEU17) byl judikaturou Soudního dvora a po-
stupnû sekundárním i primárním právem Ev-
ropské unie dále rozvíjen: v roce 1976 mu byl
pfiiznán pfiím˘ úãinek rozhodnutím Defrenne II,18

následnû existují rozhodnutí, co v‰echno je nut-
né zahrnout pod pojem odmûny,19 pfies otázky
práce stejné hodnoty – napfi. porodní asistentky
a zdravotního technika20 aÏ k dvouseãnému zá-
kazu diskriminace v poskytování pojistn˘ch
sluÏeb.21 Vyvíjí se rovnûÏ primární a sekundární
právo: na prvotní spory t˘kající se pfiípustnosti
pozitivní akce ve prospûch Ïen22 reagovaly
ãlenské státy doplnûním odstavce 4 do ãl. 141
SES v rámci Amsterodamské smlouvy a násled-
nû pfiijetím smûrnice 2002/73/ES, která upravi-
la pfiíslu‰ná ustanovení pÛvodní smûrnice Rady
76/207/EHS o zavedení zásady rovného zachá-
zení pro muÏe a Ïeny, pokud jde o pfiístup k za-

mûstnání, odbornému vzdûlávání a postupu
v zamûstnání a o pracovní podmínky.23 Nadále
v‰ak zÛstaly sporné otázky kvót pro zastoupení
Ïen ve vedení obchodních spoleãností a v poli-
tice. Tyto kvóty navazují na pojetí paritní de-
mokracie, která se zamûfiuje na roz‰ífiení
pÛvodních cílÛ zahrnujících „uznání rovn˘ch
práv a pfiíleÏitostí (zejména v oblasti zamûstná-
ní)“ o „umoÏnûní muÏÛm i Ïenám rovné parti-
cipace ve v‰ech oblastech obãanství,“ vãetnû
„péãe a sociální reprodukce, politiky a trhu.“24

Samotné pojetí paritní demokracie a jeho v˘-
chodiska jsou nicménû natolik sporná, Ïe by vy-
Ïadovala samostatné pojednání. 25

Velmi hrubû pak mÛÏeme v oblasti odmûÀová-
ní, resp. pfiíleÏitostech stejné odmûny dosáhnout,
naãrtnout ãtyfii druhy nebo oblasti nerovného
zacházení mezi muÏi a Ïenami:26

1. princip rovného odmûÀování za stejnou prá-
ci, kter˘ sám o sobû nezaruãuje, Ïe nebudou
existovat lépe placená „muÏská“ zamûstnání
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16 Které upfiesÀuje, jak mohou státy uvádût do praxe poÏadavek
tarifÛ odmûn stanoven˘ch bez rozli‰ování zaloÏeném na pohlaví
v rámci zamûstnání ve státní správû, v podnicích vlastnûn˘ch
státem anebo poÏadavkÛ na subjekty, jeÏ mají zájem o vefiejné
zakázky.

17 Doplnûn˘ mj. o odstavec 4, podle nûhoÏ „nebrání zásada
rovného zacházení ãlenskému státu zachovat nebo zavést
opatfiení poskytující zvlá‰tní v˘hody pro usnadnûní profesní
ãinnosti ménû zastoupeného pohlaví nebo pro pfiedcházení ãi
vyrovnávání nev˘hod v profesní kariéfie.“

18 Rozhodnutí Soudního dvora ve vûci 43-75, Defrenne proti
Sabena, ze dne 8. dubna 1976.

19 Srov. dokument Evropské komise SWD(2013) 512 final ze dne
6. prosince 2013, kter˘ pfiedstavuje pfiílohu Zprávy o aplikaci
smûrnice 2006/54/ES o zavedení zásady rovn˘ch pfiíleÏitostí
a rovného zacházení pro muÏe a Ïeny v oblasti zamûstnání
a povolání, s. 12–16.

20 Rozhodnutí Soudního dvora ve vûci C-236/98,
Jämställdhetsombudsmannen proti Mûstské radû v Örebro, ze
dne 30. bfiezna 2000.

21 Rozhodnutí velkého senátu Soudního dvora ve vûci C-236/19,
Test-Achats, ze dne 1. bfiezna 2011. Na jedné stranû nemají
mladé fiidiãky nárok na levnûj‰í havarijní poji‰tûní pouze proto,
Ïe Ïeny statisticky zpÛsobí ménû dopravních nehod (ale mohou
mít levnûj‰í pojistku na základû jin˘ch, komplexnûj‰ích anebo
individualizovanûj‰ích dÛvodÛ), na stranû druhé nemohou b˘t
Ïeny diskriminovány pfii penzijním pfiipoji‰tûní, kde vzhledem
k del‰ímu prÛmûrnému vûku doÏití musely pro dosaÏení stejné
mûsíãní dávky penze naspofiit více neÏ muÏi.

22 Srov. napfi. rozhodnutí Soudního dvora ve vûcech Kalanke
(C-450/1993 ze dne 17. fiíjna 1995), Marschall (C-409/1995 ze
dne 11. listopadu 1997), Badeck (C-158/97 ze dne 28. bfiezna
2000), Abrahamsson (C-407/98 ze dne 6. ãervence 2000).

23 Pfiepracované znûní této smûrnice obsahuje nová smûrnice
2006/54/ES o zavedení zásady rovn˘ch pfiíleÏitostí a rovného
zacházení pro muÏe a Ïeny v oblasti zamûstnání a povolání.

24 Vymezení tzv. parity democracy equality model od R. Rubio-
Marín v ãlánku A New European Parity-Democracy Sex Equality
Model and Why it Won’t Fly in the US. In: American Journal of
Comparative Law 1/2012, s. 100.

25 Jedním z v˘chodisek koncepce paritní demokracie je rozli‰ení
ãtyfi pojetí reprezentace od H. Pitkin (The Concept of
Representation. Berkeley, 1967): formalistické, symbolické,
deskriptivní a substantivní. První se zab˘vá otázkou povûfiování
a odvolávání zástupcÛ, druhé v˘znamem zástupcÛ pro
zastupované a míru jejich akceptace, tfietí otázkou podobnosti
mezi zástupci a zastupovan˘mi a ãtvrté zkoumáním
substantivního (skuteãného) jednání zástupcÛ z hlediska zájmÛ
zastupovan˘ch. V ãeské odborné literatufie viz napfi. KYSELA, J.
Ústava mezi právem a politikou. Praha, 2014, s. 108–109.

26 Toto ãlenûní je inspirováno ãlánkem Colleen SHEPPARD:
Mapping anti-discrimination law onto inequality at work:
Expanding the meaning of equality in international labour law.
International Labour Review 1-2/2015, s. 1 a násl., která
s ohledem na mezinárodnûprávní dokumenty (zejména úmluvy
Mezinárodní organizace práce) rozli‰uje princip rovného
zacházení, nepfiímou diskriminaci, systémovou diskriminaci,
‰ífieji chápanou strukturální nerovnost i mimo pracovi‰tû.



(svoz komunálního odpadu) a hÛfie placená
„Ïenská“ zamûstnání (uklízení budov a do-
mácností).27 V rámci stejné práce by v‰ak pfií-
padné neodÛvodnûné rozdíly v odmûÀování
byly postiÏitelné jako pfiímá (eventuálnû ne-
pfiímá) diskriminace;

2. jiÏ zmínûn˘ ztíÏen˘ pfiístup pro Ïeny k obvy-
kle lépe placené práci, kterou tradiãnû zastá-
vají muÏi (v minulosti napfiíklad sluÏba
v ozbrojen˘ch sloÏkách, dnes napfiíklad ma-
naÏerské posty) – zde kromû pfiímé diskrimi-
nace je nutné pozornû zkoumat eventuální
nepfiímou diskriminaci, tj. zdánlivû neutrální
opatfiení mající nepfiízniv˘ dopad na urãitou,
proti diskriminaci chránûnou skupinu;

3. tfietí okruh pfiedstavuje vlastní identifikování
prací stejné hodnoty28 a neodÛvodnûn˘ch
rozdílÛ v jejich odmûÀování. Spí‰e neÏ 
srovnávání dovnitfi státÛ v‰ak voln˘ pohyb
v Evropské unii napomáhá mezistátnímu
srovnání, které vede k odchodu kvalifikova-
n˘ch zamûstnankyÀ (napfi. zdravotní sestry).
V tûchto pfiípadech je kromû nepfiímé diskri-
minace nutno zvaÏovat i jinak kontroverzní
pozitivní akci;

4. domnívám se v‰ak, Ïe stranou by nemûla zÛ-
stat ani poslední oblast, do které spadají Ïeny,
jeÏ se nemohou efektivnû bránit poukazem na
zákaz pfiímé a nepfiímé diskriminace, protoÏe
pracují v rámci ‰edé ekonomiky29 mimo tradiã-
ní pracovnûprávní vztahy, jsou na primárním
a sekundárním trhu práce nezamûstnatelné
anebo dlouhodobû nezamûstnané (i nedobro-
volná nezamûstnanost postihuje více Ïeny
neÏ muÏe). Do oblasti mimo dosah právní
rovnosti v odmûÀování v‰ak spadá i neplace-
ná práce v domácnosti a pro komunitu.
Právní regulace v oblasti rovného odmûÀová-

ní muÏÛ a Ïen je pofiád pomûrnû nov˘m jevem.30

Pfietrvávající aktuálnost tohoto problému do
znaãné míry potvrzuje platnost v˘chodiska
Law and Economics, Ïe je to primárnû trh, na
nûmÏ záleÏí, zda se podafií diskriminaci, kdyÏ
ne odstranit, tak alespoÀ zmírnit. Jak ale bylo
prokázáno v˘‰e, tent˘Ï trh mÛÏe v nûkter˘ch
pfiípadech nerovné zacházení podporovat ãi
konzervovat. Vytváfií se proto pole pÛsobnosti
pro zákonodárce, jeÏ mÛÏe pfiekonání diskrimi-
nace pfiímo nebo nepfiímo napomoci. V nûkte-
r˘ch situacích (ochrana hospodáfiské soutûÏe,
migrace kvalifikovan˘ch zamûstnancÛ) je záko-
nodárce k regulaãnímu zásahu dokonce trhem
vybízen.

Pfiíkladem mÛÏe b˘t snaha o zavedení zvlá‰tní
minimální mzdy pro zdravotní sestry na Slo-
vensku. Po úspûchu akce „Dûkujeme, odchází-
me“ v âeské republice zaãaly i zde stávky
zdravotníkÛ s obdobn˘m cílem. V prosinci 2011

byla tûsnou vût‰inou pfiijata novela zákona 
ã. 578/2004 Z. z. o poskytovateºoch zdravotnej
starostlivosti a o dva mûsíce pozdûji v‰emi 
141 pfiítomn˘mi poslanci zákon ã. 62/2012 Z. z.
o minimálnych mzdov˘ch nárokoch sestier
a pôrodn˘ch asistentiek. Obû úpravy stanovily
minimální mzdové nároky vypoãtené jako urãi-
t˘ násobek statisticky zji‰tûné prÛmûrné mûsíã-
ní mzdy. Zatímco první novela, vztahující se na
lékafie a zubafie v pracovním pomûru je dosud
platná a úãinná, druhá úprava byla pfiedmûtem
pfiezkumu slovensk˘m Ústavním soudem v ná-
lezu PL. ÚS 13/2012. Ten sice prohlásil zákon 
ã. 62/2012 Z. z. za protiústavní,31 av‰ak pouze
z dÛvodu neproporcionálního zásahu do
majetkov˘ch práv nestátních zdravotnick˘ch za-
fiízení, nikoliv pro protiústavnost institutu dife-
rencované minimální mzdy. Dle Ústavního
soudu by mohla mít dvoumûsíãní lhÛta pro
zv˘‰ení mezd zdravotních sester pro nûkteré
poskytovatele (zejména malé ambulance) vytûs-
Àující efekt, kter˘ by se potenciálnû negativnû
odrazil i na zamûstnanosti zdravotních sester
(bod 127). Ústavní soud v‰ak v nálezu rovnûÏ
v˘slovnû konstatoval, Ïe v tomto pfiípadû nedo-
chází k poru‰ení principu rovnosti ve vztahu
k jin˘m nelékafisk˘m zamûstnancÛm (bod 132
a násl.). Z komparativního hlediska nález odka-
zuje i na dal‰í úpravy diferencované minimální
mzdy: v Polsku a v Nûmecku (na úrovni spol-
kov˘ch zemí).32
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27 Medián hrubé mûsíãní mzdy popeláfie v roce 2014 ãinil podle
údajÛ Informaãního systému o prÛmûrném v˘dûlku MPSV 18
476 Kã. Uklízeãi v provozovnách osobních sluÏeb, prodejních
prostor, v ubytovacích zafiízeních nebo v kanceláfiích si vydûlají
cca 12 000 Kã hrubé mzdy. PrÛmûrn˘ hodinov˘ v˘dûlek
popeláfie ãiní 110 Kã/hod, prÛmûrn˘ hodinov˘ v˘dûlek uklízeãe
administrativních prostor 73 Kã/hod. Údaje dostupné na
http://www.mpsv.cz/ISPV.php.

28 V souãasnosti neexistuje jednotná metodologie, podle
doporuãení Evropské komise ze dne 7. bfiezna 2014 o posílení
zásady rovného odmûÀování muÏÛ a Ïen prostfiednictvím
transparentnosti (2014/124/EU) „hodnota práce by mûla b˘t
posuzována a porovnávána na základû objektivních kritérií, jako
jsou poÏadavky na vzdûlání, praxi a odbornou pfiípravu,
dovednosti, úsilí a odpovûdnost, vykonaná práce a povaha
pfiíslu‰n˘ch úkolÛ.“ (bod 10). V USA se podle Equal
Employment Opportunity Commission jedná o ãtyfii základní
faktory: kvalifikaãní poÏadavky na danou práci, fyzická
a mentální nároãnost práce, odpovûdnost s ní spojená
a pracovní podmínky (pracovní prostfiedí) –
http://www.eeoc.gov/eeoc/publications/fs-epa.cfm.

29 V angliãtinû se pouÏívá ménû konotaãnû zatíÏen˘ pojem
informal economy, kter˘ zahrnuje ãinnosti a/nebo zisky ãásteãnû
nebo zcela mimo státní regulaci, a to nejenom daÀovou, ale
i pracovnû právní a sociálního zabezpeãení.

30 Podle B. Havelkové spadá první antidiskriminaãní legislativa do
období 60. – 70. let 20. století. BOBEK, M. – BOUâKOVÁ, P. –
KÜHN, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace. Praha, 2004, s. 224
a násl.

31 Podrobnû na www.concourt.sk, anotace rozhodnutí od P.
Ondfiejka je dostupná na http://www.vclp.cz/news/nalez-
ustavniho-soudu-slovenske-republiky -sp-zn-pl-us-13-2012-ze-
dne-19-cervna-2013-posouzeni-ustavnosti-z akona-o-
minimalnich-mzdovych-narocich-sester-1/ 

32 V âeské republice mÛÏeme nalézt pouze vzdálenou obdobu
tûchto snah o spravedlivou odmûnu za práci v judikatufie
Ústavního soudu k ãl. 28 Listiny: z v˘znamnûj‰ích relevantních
pfiípadÛ Ústavní soud podle databáze NALUS rozhodoval pouze
problém povinnosti uchazeãÛ o zamûstnání vykonávat vefiejnou
sluÏbu a stíÏnosti státních zástupci kvÛli sníÏení platÛ a advokátÛ
Ïehrající na nízk˘ advokátní tarif. V nálezu Pl. ÚS 20/09 ze dne



Vedle institutu diferencované minimální 
mzdy v typicky Ïensk˘ch zamûstnáních, v nichÏ
je zjevná strukturální nerovnost a souãasnû ma-
lá pravdûpodobnost zmûny prostfiednictvím ná-
strojÛ kolektivního vyjednávání, je moÏné
uvaÏovat i o dal‰ích moÏnostech: o povinnosti
upfiednostnit pfii v˘bûru zamûstnancÛ nebo 
kariérního pov˘‰ení kandidáta podreprezento-
vaného pohlaví, resp. povinnosti nastavit 
nediskriminaãní pravidla kariérního rÛstu, spo-
jené s hrozbou pokuty na základû správního fií-
zení z podnûtu neúspû‰n˘ch uchazeãÛ.33 Je‰tû
kontroverznûj‰í se mÛÏe jevit úvaha, zda lze po-
dobn˘m typem Pigouovy danû34 zatíÏit zdánli-
vû opaãn˘ jev – cílené vyhrazování urãit˘ch
míst Ïenám ve snaze udrÏet niÏ‰í mzdové ná-
klady. Zde je v‰ak sporné, kdo by byl vhodn˘m
iniciátorem správního fiízení, a nakolik by bylo
moÏné statistiky pouÏít jako dÛkaz. Pokud by
byla snaha o odstranûní diskriminace Ïen brána
jako v˘znamná státní politika, lze uvaÏovat o je-
jím prosazování i nepfiímo pfies poÏadavky na
podniky usilující o vefiejné zakázky nebo státní
podporu.35

âtvrtá v˘‰e uvedená oblast, tj. nehonorovaná
péãe poskytovaná Ïenami anebo „okolím vnu-
cená“ práce mimo tradiãní pracovnûprávní vzta-
hy, pfiedstavuje nejobtíÏnûji regulovatelnou
materii. I zde se v‰ak objevují rÛzné nepfiímé
pobídky, jak zmen‰it nejvût‰í rozdíly v diferen-
cované mimosystémové zátûÏi muÏÛ a Ïen, na-
pfiíklad návrhy na spoleãné dÛchodové poji‰tûní
manÏelÛ nebo „otcovskou“ dovolenou.

Úvahy posledních tfií odstavcÛ jdou nicménû
nad rámec pÛvodního tématu práce. SnaÏila
jsem se poukázat, Ïe ani trh, ani zákonodárce
nejsou s to se plnû vypofiádat se v‰emi pfietrvá-
vajícími nerovnostmi mezi muÏi a Ïenami v od-
mûÀování za práci stejné hodnoty, resp.
stejného v˘znamu, zohledníme-li peãovatel-
skou roli pfiisouzenou spoleãností primárnû Ïe-
nám. Z trÏního hlediska se tato situace mÛÏe ve
vût‰inû pfiípadÛ dokonce jevit jako efektivní,
neboÈ ekonomické náklady na pfiekonání nerov-
ností by mohly pfieváÏit potenciální zisk. Záko-
nodárce mÛÏe tuto situaci buì akceptovat
a zasáhnout pouze, pokud by nerovné zacházení
vedlo k naru‰ení trÏní soutûÏe, anebo se mÛÏe
pokusit „vnutit“ urãitá pravidla zamûstnavate-
lÛm zneuÏívajícím své silnûj‰í faktické postave-
ní na trhu práce. K tomu nicménû nejdfiíve
potfiebuje vût‰inu v demokraticky zvoleném or-
gánu a implicitnû tedy i podstatné ãásti spoleã-
nosti. Do toho následnû vstupují spory o rÛzná
pojetí rovnosti36 a o meze argumentace lidsk˘-
mi právy.37

Opomenutá v‰ak dle mého názoru zÛstává
otázka tzv. zraniteln˘ch men‰in,38 které nemají

zastání v rámci klasického demokratického pro-
cesu, a proto judikování v jejich prospûch v in-
dividuálních pfiípadech by mohlo legitimovat
aktivismus nejvy‰‰ích a zejména ústavního sou-
du. Vedle Ïen na tzv. sekundárním pracovním
trhu, ‰edé ekonomice a neplaceném „sektoru“
se jedná o nûkteré etnické, pfiípadnû náboÏenské
men‰iny a sociálnû vylouãené skupiny, resp.
kombinaci více faktorÛ jako pohlaví, rasa a vûk.
Vhodn˘m by bylo i rozpracování testÛ tzv. over-
a underinclusiveness, znám˘ch ze Spojen˘ch stá-
tÛ.39 Jejich cílem je rozli‰it situace, kdy legisla-
tivní úprava pokr˘vá i Ïeny, které se ve
skuteãnosti znev˘hodní dobrovolnû samy, ale
zejména kdy se do rozsahu zam˘‰leného legis-
lativního zásahu nedostanou je‰tû hÛfie posta-
vené osoby, jejichÏ nerovné postavení není
zaloÏeno v˘luãnû nebo pfieváÏnû na pohlaví.
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15. 11. 2011, o sluÏebním pfiíjmu pfiíslu‰níkÛ bezpeãnostních
sborÛ v pfiípadû sluÏby pfiesãas, nicménû Ústavní soud odkázal
na svÛj právní názor vyjádfien˘ v nálezu ve vûci sp. zn. Pl. ÚS 4/95,
podle kterého „nerovnost v sociálních vztazích, má-li se dotknout
základních lidsk˘ch práv, musí dosáhnout intenzity, zpochybÀující,
alespoÀ v urãitém smûru, jiÏ samu podstatu rovnosti“.

33 Na rozdíl od diskriminaãní Ïaloby (která mÛÏe mít jak v pfiípadû
uchazeãe o zamûstnání, tak zamûstnance, odrazující efekt –
stfiet s potenciálním zamûstnavatelem je‰tû pfied vznikem
pracovnûprávního vztahu, resp. aktuálním zamûstnavatelem) by
se jednalo o vefiejnoprávní sankci za to, Ïe pfii v˘bûru kandidáta
nebyla dána pfiednost uchazeãi podreprezentovaného pohlaví
anebo Ïe jiÏ pravidla kariérního rÛstu byla nastavena tak, aby
alespoÀ nepfiímo zv˘hodÀovala osoby urãitého pohlaví. Sankce
by odráÏely zájem spoleãnosti na nediskriminaãním pfiístupu
zamûstnavatelÛ k uchazeãÛm o zamûstnání a pov˘‰ení.

34 DaÀ uvalena na subjekty profitující ze sv˘ch externalit, jeÏ
zatûÏují tfietí osoby. Zamûstnávání Ïen na hÛfie placen˘ch
pozicích znamená jejich vût‰í ohroÏení sociálními událostmi
a i vût‰í pravdûpodobnost, Ïe budou poÏivatelkami dávek
sociálního zabezpeãení nebo sociální podpory financované
z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Tato nerovnost se pozdûji projevuje
i z hlediska v˘‰e starobních dÛchodÛ, kde pouze ãtvrtina Ïen
dosáhne na dÛchod vy‰‰í neÏ 12 000 Kã (zatímco v této
skupinû se nachází 75 % muÏÛ), nejvût‰í rozdíly jsou u nízk˘ch
dÛchodÛ od 7 600 do 8 999 Kã, kde je pomûr Ïen k muÏÛm 
88 % : 12 % – údaje âeského statistického úfiadu dostupné na
https://www.czso.cz/documents/10180/20541835/30000414k06.
pdf/4fb82b8d-18f6-4fc3-917b-1c64c12d6a5c?version=1.1.
Diskriminací nabyt˘ zisk si lze pfiedstavit jako rozdíl
mezi odmûnou, za kterou by byl danou práci ochoten vykonávat
stejn˘ poãet muÏÛ a Ïen, a odmûnou, která je vyplácena témûfi
v˘luãnû Ïenskému pracovnímu kolektivu. V pfiípadû uzavfiení
pfiíleÏitosti Ïenám, aby dosáhly na lépe placené pozice, mÛÏe
b˘t sice sporné, jak˘ je pfiím˘ ekonomick˘ benefit
diskriminujícího zamûstnavatele, nicménû i kdyby se jednalo
o pouhou „chuÈ diskriminovat“, tak tento pfiístup ve sv˘ch
dÛsledcích pfiestavuje znehodnocení profesní pfiípravy Ïen,
a tedy i investic vynaloÏen˘ch vefiejn˘mi rozpoãty na v‰eobecné
vzdûlávání.

35 Srov. programy pozitivních opatfiení poÏadované federální
vládou USA od specifikovan˘ch pfiíjemcÛ vefiejn˘ch zakázek.
BlíÏe viz SKARKOVÁ, T. Rozsah pozitivních opatfiení ve
Spojen˘ch státech americk˘ch a v Evropské unii. In: Gerloch, A.
– ·turma, P. a kol. Ochrana základních práv a svobod
v promûnách práva na poãátku 21. století. Praha, 2001, s. 201
a násl.

36 Srov. BOBEK, M. – BOUâKOVÁ, P. – KÜHN, Z. (eds.) op. cit.,
s. 1 a násl. nebo SVOBODA, P. Antidiskriminaãní právo jako
postmoderní renesance právních privilegií. Od zákazu
diskriminace k ochranû kolektivních práv. Praha, 2014, s. 9–18.

37 Srov. statû P. Mar‰álka (Soudobá delegitimizace lidsk˘ch práv)
a J. Kysely (V suterénu teorie lidsk˘ch práv. Poznámky k jejich
povaze, pfiedpokladÛm a dÛsledkÛm) In: Gerloch, A. – 
·turma, P. a kol., op. cit., s. 79 a násl. a s. 86 a násl.

38 V podrobnostech viz OND¤EJKOVÁ, J.: Ochrana men‰in
zraniteln˘ch v rámci demokratické normotvorby. Jurisprudence
1/2015, s. 10–14.

39 Srov. GERARDS, J. H. Intensity of Judicial Review in Equal
Treatment Cases. Netherlands International Law Review 2/2004,
s. 135 a násl.


