
 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 

 

HLAVA III 
 

ROVNOST 

 

Článek 20 
Rovnost před zákonem 

Před zákonem jsou si všichni rovni.  

 

Článek 21 
Zákaz diskriminace 

1. Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, 
etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání 
nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k 
národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální 
orientaci.  

2. V oblasti působnosti Smluv, a aniž jsou dotčena jejich zvláštní ustanovení, se zakazuje 
jakákoli diskriminace na základě státní příslušnosti.  

 

Článek 22  
Kulturní, náboženská a jazyková rozmanitost  

Unie respektuje kulturní, náboženskou a jazykovou rozmanitost.  

 

Článek 23  
Rovnost žen a mužů  

Rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech včetně zaměstnání, práce a 
odměny za práci.  

Zásada rovnosti nebrání zachování nebo přijetí opatření poskytujících zvláštní výhody ve 
prospěch nedostatečně zastoupeného pohlaví.  

 

Článek 24  
Práva dítěte  

1. Děti mají právo na ochranu a péči nezbytnou pro jejich blaho. Mohou svobodně 
vyjadřovat své názory. V záležitostech, které se jich dotýkají, se k těmto názorům musí 
přihlížet s ohledem na jejich věk a vyspělost.  



2. Při všech činnostech týkajících se dětí, ať už uskutečňovaných veřejnými orgány nebo 
soukromými institucemi, musí být prvořadým hlediskem nejvlastnější zájem dítěte.  

3. Každé dítě má právo udržovat pravidelné osobní vztahy a přímý styk s oběma rodiči, 
ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy.  

 

Článek 25 

Práva starších osob 

Unie uznává a respektuje práva starších osob na to, aby vedly důstojný a nezávislý život a 
podílely se na společenském a kulturním životě.  

 

Článek 26  
Začlenění osob se zdravotním postižením  

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem 
je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě 
společnosti. 



Článek 26  

Začlenění osob se zdravotním postižením  

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem 
je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě 
společnosti. 


