
Pro bono aliance

Veronika Ježková

Litigace

diskriminačních 

případů



 NNO založena 2003

 7 členů správní rada, ředitelka, koordinátorka

 22 členů členské shromáždění – právníci

Cíle:
• prosazujeme lepší přístup k právní pomoci a společensky 

odpovědný výkon právních profesí 

• usilujeme o zvýšení účinnosti právního systému při ochraně 

lidských práv, veřejného zájmu, důležitých společenských 

hodnot

Kdo a proč tu jsme



Projekty



 clearingové centrum pro bono právních služeb

 zapojené NNO (168) obecně prospěšný cíl

 advokáti (85) poskytující pro bono právní služby

 typy případů:
a) interní NNO 

b) klienti NNO 

c) případy s přesahem 

d) diskriminační kauzy (KVOP)

Pro bono centrum



 19 případů

 16x zpráva 

 1x doporučení

 2x objasněno – jiná pomoc

 1x diskriminace neprokázána

Diskriminační kauzy



Diskriminační kauzy
ND zdravotní postižení

PD věk

PD pohlaví těhotenství

PD etnicita

PD zdravotní postižení

ND náboženské vyznání

Obtěžování rasa

ND národnost

mix

neprokázána



Nepřímá diskriminace zdravotní postižení:

1) Zákaz přepravy psa se speciálním výcvikem 

v městské hromadné dopravě 

2) Nepřidělení bezbariérového bytu žadateli se 

zdravotním postižením 

3) Zajištění videotelefonu pro neslyšící členku 

bytového družstva 

4) Titulky v televizním zpravodajství 

5) Zajištění asistenta pedagoga pro žáka se 

zdravotním postižením

Diskriminační kauzy 



Přímá diskriminace věk:

1) Odmítnutí uchazeče o fyzicky náročnou práci 

řidiče z důvodu věku 

2) Nepřiznání odškodnění pojišťovnou z důvodu 

věku

3) Diskriminace z důvodu věku při výběrovém 

řízení

4) Diskriminační podmínky pro zaměstnance 

starší 65 let 

Diskriminační kauzy 



Přímá diskriminace pohlaví - těhotenství:

1) Odepření lázeňských služeb těhotné ženě

2) Propuštění těhotné zaměstnankyně ve 

zkušební době

Přímá diskriminace etnicita:

1) Zrušení výběrového řízení na uzavření nájemní 

smlouvy k obecnímu bytu bez udání důvodu 

2)   Slovní útoky související s etnicitou 

Diskriminační kauzy 



Přímá diskriminace pohlaví - těhotenství:

1) Odepření lázeňských služeb těhotné ženě

2) Propuštění těhotné zaměstnankyně ve 

zkušební době

Přímá diskriminace etnicita:

1) Zrušení výběrového řízení na uzavření nájemní 

smlouvy k obecnímu bytu bez udání důvodu 
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Diskriminační kauzy 



Nepřímá diskriminace národnost:

• Podmínka trvalého pobytu pro žadatele o 

seniorské bydlení

Obtěžování rasa:

• Diskriminace duchovního církví 

„Mix“:

• Převedení zaměstnance k výkonu práce v jiném 

místě 

Diskriminační kauzy 



Diskriminace neprokázána:

• Změna rodného čísla s ohledem na pohlavní 

identifikaci osoby 

• NSS - 2 As 199/2018 - 36

Diskriminační kauzy 



Diskriminační kauzy – podle 

výsledku

mimosoudně 4

dohoda po žalobě 2

spor 6

nechtěl k soudu 5

zatím bez info 2



Diskriminační kauzy - advokáti
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Vše nejlepší VOP

přeje Pro bono 

aliance


