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OTÁZKA 1

Pracujete při své činnosti s nějakými metodickými materiály, 
které se věnují zákazu diskriminace? Pokud ano, s jakými? 
Pokud takové materiály Vaše instituce nemá, přivítali byste 
jejich vytvoření?
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METODICKÉ VEDENÍ

• infografiky

• interní metodické pokyny

• příručky k antidiskriminačnímu právu zaměřené na 
konkrétní oblast
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OTÁZKA 2

Máte ve Vaší instituci možnost vzdělávání v oblasti práva na 
rovné zacházení a zákazu diskriminace? Pokud ano, kdo 
vzdělávání zajišťuje, čemu konkrétně se při něm věnujete a 
v jakém rozsahu probíhá? Pokud ne, přivítali byste tuto 
možnost? Na co konkrétně by se pak vzdělávání mělo zaměřit?
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VZDĚLÁVÁNÍ

• streamování vzdělávacích akcí

• webináře (https://meet.google.com/)

• Kahoot (www.kahoot.com)

• případové studie

• videa
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NA WC JEN SE SVOLENÍM
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Případová studie

Pan Mareček po dobu 6 let bez problémů vykonával práci pro svého 
zaměstnavatele, firmu DATA, s. r. o. Poté však onemocněl a prodělal 
neplánovanou operaci ledvinových kamenů. Operace však nevyřešila 
veškeré potíže a s problémy se potýkal dále po dobu cca roku –
musel chodit často na kontroly k lékaři a více pít, a proto také 
potřeboval častěji na malou. Na bolesti užíval tišící léky, jejichž 
vedlejšími účinky jsou mj. únava a malátnost. Současně měl 
podstoupit ještě další operaci.
Ve chvíli, kdy nutnost další operace oznámil své vedoucí, začal v 
práci pociťovat zvýšený tlak – dostal přiděleno více práce a byl 
vyzván k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků (vytýkací 
dopis). Musel také své nadřízené hlásit přestávky na oběd a toaletu.
Podal proto zaměstnavateli stížnost na diskriminaci. V průběhu 
šetření nedostal možnost seznámit se s provedenými důkazy ani se k 
nim vyjádřit. Byl mu oznámen pouze výsledek – že k diskriminaci 
nedošlo. Více informací mu zaměstnavatel odmítl poskytnout.
O měsíc později dostal výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky.



NA WC JEN SE SVOLENÍM
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Otázky k případu

1. Může být zhoršený zdravotní stav pana Marečka 
chráněným diskriminačním důvodem podle 
antidiskriminačního zákona?

2. Identifikujte možné formy diskriminace v 
popsaném případě.

3. Jak hodnotíte postup zaměstnavatele při interním 
šetření diskriminace namítané panem Marečkem?



HARAŠENÍ V AK
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Otázky k případu

1. Domníváte se, že se jednalo o sexuální obtěžování, nebo 
spíše o konsenzuální flirt? Z čeho tak případně usuzujete?

2. Myslíte, že je potřeba, aby oběť sexuálního obtěžování dala 
najevo, že je jí dané chování nepříjemné? Jak moc 
explicitní a jasné musí takové vyjádření být? Může být 
mlčení souhlas?

3. Dokázali byste v popsaném případu identifikovat případně i 
jinou formu diskriminace než sexuální obtěžování?

4. Co byste oběti poradili, aby nyní udělala? Má podle Vás 
šanci uspět s antidiskriminační žalobou? Proč ano/ne?



OTÁZKA 3

Pokud při své činnosti řešíte složitý případ v oblasti 
antidiskriminace, můžete se na někoho obrátit s žádostí o 
radu? Pokud ano, na koho a jak tato pomoc přesně funguje? 
Pokud ne, ocenili byste takovou možnost?
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OTÁZKA 4

Máte při své činnosti přístup k aktuálním informacím ohledně 
práva na rovné zacházení? Pokud ano, kdo tyto informace 
zajišťuje nebo kde tyto informace vyhledáváte?
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OTÁZKA 5

Používá Vaše instituce ve vztahu ke svým vlastním 
zaměstnancům nějaký vnitřní předpis (např. etický kodex) 
týkající se zákazu diskriminace, sexuálního obtěžování, šikany 
apod.? Pokud ano, čemu se tento vnitřní předpis přesně 
věnuje a jak konkrétně ovlivňuje chod Vaší instituce? Pokud 
ne, myslíte si, že by vytvoření vnitřního předpisu mohlo být 
pro Vaši instituci přínosem?

14



PŘÍKLAD Z ETICKÉHO KODEXU
ČSOB

Rovné zacházení

Skupina zakazuje jakoukoli formu přímé či nepřímé
diskriminace nebo nerovného zacházení se zaměstnanci nebo
zákazníky podle rasy, pohlaví, stavu, sexuální orientace, věku,
rodinného stavu, handicapu, náboženství atd. Zaměstnance
ani klienty nelze diskriminovat také ve vztahu k nabízeným
produktům a službám, přístupu k zaměstnání, podmínkám
zaměstnání, vzdělávání, pracovnímu postupu či zařazení do
pozic.



PŘÍKLAD Z ETICKÉHO KODEXU
Letiště Praha

Vztahy na pracovišti

Vytváříme takové prostředí, ve kterém se budeme sami cítit
dobře – prostředí důvěry, vzájemného respektu a efektivní
spolupráce. Jsme příkladem pro ostatní, jednáme čestně a
projevujeme úctu k ostatním.

Zdržujeme se chování, které kolegové mohou vnímat jako
ponižující či urážející nebo jako (sexuální) obtěžování, nátlak
nebo zastrašování.

V případě, že budeme svědkem nebo obětí
neakceptovatelného zacházení či diskriminace, můžeme se bez
obav obrátit na kohokoliv z vedoucích zaměstnanců, komu
důvěřujeme, nebo na organizační jednotku Řízení lidských
zdrojů.



DĚKUJEME ZA POZORNOST

Mgr. Bc. Veronika Bazalová
veronika.bazalova@ochrance.cz

Mgr. Barbara Kubátová
barbara.kubatova@ochrance.cz

www.ochrance.cz
www.eso.ochrance.cz – Evidence stanovisek ochránce
www.facebook.com: Veřejný ochránce práv – ombudsman
www.twitter.com/ochranceprav

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39
602 00 Brno

17

mailto:veronika.bazalova@ochrance.cz
http://www.eso.ochrance.cz/
http://www.facebook.com/
http://www.twitter.com/ochranceprav

