KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ
UNIE
Článek 8
(bývalý čl. 3 odst. 2 Smlouvy o ES)

Při všech svých činnostech usiluje Unie o odstranění nerovností a podporuje rovné
zacházení pro muže a ženy.

Článek 10
Při vymezování a provádění svých politik a činností se Unie zaměřuje na boj proti
jakékoliv diskriminaci na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského
vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Článek 19
(bývalý článek 13 Smlouvy o ES)
1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv a v rámci pravomocí svěřených Unii
Smlouvami, může Rada zvláštním legislativním postupem a po obdržení souhlasu
Evropského parlamentu jednomyslně přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci
na základě pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo
přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.
2. Odchylně od odstavce 1 mohou Evropský parlament a Rada řádným legislativním
postupem přijmout základní zásady pro podpůrná opatření Unie, s vyloučením
harmonizace právních předpisů členských států, jako základ pro činnosti, které přijímají
členské státy, aby přispěly k naplnění cílů uvedených v odstavci 1.

Článek 157
(bývalý článek 141 Smlouvy o ES)
1. Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo
rovnocennou práci.
2. „Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda
nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti
nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním. Rovnost
odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že:

a) se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby;
b) časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.
3. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s
Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření k uplatnění zásady rovných
příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti
včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.
4. S ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání
zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující
zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro
předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.

