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VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU  

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

 

§ 133a 

 

(1) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 

že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci 

  

a) na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství, víry, světového 

názoru, zdravotního postižení, věku anebo sexuální orientace v oblasti pracovní nebo 

jiné závislé činnosti včetně přístupu k nim, povolání, podnikání nebo jiné samostatné 

výdělečné činnosti včetně přístupu k nim, členství v organizacích zaměstnanců nebo 

zaměstnavatelů a členství a činnosti v profesních komorách56b), 

  

b) na základě rasového nebo etnického původu při poskytování zdravotní a sociální péče, 

v přístupu ke vzdělání a odborné přípravě, přístupu k veřejným zakázkám, přístupu 

k bydlení, členství ve spolcích a jiných zájmových sdruženích a při prodeji zboží 

v obchodě nebo poskytování služeb56c), nebo 

  

c) na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám56d), je žalovaný povinen dokázat, 

že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení. 

 
V A R I A N T A  I 

 
(2) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 

že byl ze strany žalovaného neoprávněně postižen nebo znevýhodněn v oblasti 

pracovní nebo jiné závislé činnosti proto, že u orgánu příslušného podle jiného 

zákona učinil v dobré víře trestní oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání 

přestupku, kárného deliktu nebo disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným 

zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení, postupuje se obdobně podle 

odstavce 1. 

 

V A R I A N T A  II 

 

(2) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, 

že byl ze strany žalovaného neoprávněně postižen nebo znevýhodněn v oblasti 

pracovní nebo jiné závislé činnosti proto, že u orgánu příslušného podle jiného 

zákona učinil v dobré víře trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 

v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze 

spáchání přestupku v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který 

zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 

zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem zaměstnavatele nebo osobou v obdobném 

postavení, postupuje se obdobně podle odstavce 1. 
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____________________  
56b) Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 

  Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec 

pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. 

  Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 

  Směrnice Rady 97/80/ES ze dne 15. prosince 1997 o důkazním břemenu v případech 

diskriminace na základě pohlaví. 
56c) Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného 

zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ. 
56d) Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada 

rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ  

 

 

§ 2 

 

(1) Vojákem z povolání (dále jen „voják“) je občan, který vojenskou činnou službu 

vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je ve služebním poměru k České republice. Občan 

může být povolán do služebního poměru jen na základě vlastní žádosti. 

  

(2) Právní úkony ve věcech služebního poměru jménem České republiky činí služební 

orgány, kterými jsou prezident republiky (dále jen „prezident“), ministr obrany (dále jen 

„ministr“) a v rozsahu určeném rozkazem prezidenta nebo rozkazem ministra velitelé, 

náčelníci, ředitelé a jiní vedoucí zaměstnanci. 

  

(3) Služební orgány jsou povinny zajišťovat rovný přístup a rovné zacházení se všemi 

uchazeči o povolání do služebního poměru (dále jen „uchazeč“) a se všemi vojáky 

při vytváření podmínek výkonu služby, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení 

služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. 

Je zakázána diskriminace uchazečů a vojáků z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, sexuální 

orientace, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu, 

manželského a rodinného stavu a povinností k rodině, těhotenství nebo mateřství anebo 

proto, že vojákyně kojí. Je zakázáno i takové jednání služebních orgánů, které diskriminuje 

nikoliv přímo, ale až ve svých důsledcích. Za takové jednání se považuje i navádění 

k diskriminaci. Za diskriminaci se nepovažují případy, kdy je pro odlišné zacházení věcný 

důvod spočívající v povaze služby, kterou voják vykonává, a který je pro výkon této služby 

nezbytný. 

  

(4) Služební orgán ani voják nesmí zneužívat výkonu práv a povinností vyplývajících 

ze služebního poměru k újmě jiného vojáka nebo k ponižování jeho důstojnosti. 

Za ponižování důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy a všechny formy 

obtěžování, které směřují k narušení důstojnosti vojáka, vytvoření zastrašující, nepřátelské, 

ponižující a pokořující nebo urážlivé atmosféry, a které jsou nevítané, nevhodné nebo mohou 

být druhým vojákem oprávněně vnímány jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon 

práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru. 

  

(5) Dojde-li ve služebním vztahu k porušení práv a povinností vyplývajících z rovného 

zacházení s vojáky nebo k nežádoucímu sexuálnímu chování při výkonu služby, má voják 

právo se domáhat, aby bylo upuštěno od tohoto jednání a aby byly odstraněny důsledky 

tohoto jednání. 

  

(6) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků vyplývajících 

ze služebního poměru. 

 
V A R I A N T A  I 

 

 (7) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil 
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v dobré víře trestní oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, 

kárného deliktu nebo disciplinárního deliktu služebním orgánem, jiným vojákem nebo 

osobou v obdobném postavení55). 

____________________  
55) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V A R I A N T A  II 

 

 (7) Služební orgány nesmí vojáka jakýmkoli způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil 

v dobré víře trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti 

s výkonem služby nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s výkonem služby, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 

100 000 Kč, služebním orgánem, jiným vojákem nebo osobou v obdobném 

postavení55). 

____________________  
55) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH 

SBORŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ  

 

 

§ 77 

 

                                           Povinnosti v oblasti péče o příslušníky 

 

(1) Bezpečnostní sbor ani příslušník nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících 

ze služebního poměru zneužívat k újmě jiného účastníka služebního poměru 

nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti. 

  

(2) Ve služebním poměru je zakázána přímá i nepřímá diskriminace z důvodů 

pohlaví, sexuální orientace, jazyka, náboženského vyznání nebo víry, politického nebo jiného 

smýšlení, členství v odborových organizacích a jiných sdruženích, majetku, rodu, rasy, barvy 

pleti, národnosti, etnického nebo sociálního původu, věku, těhotenství a mateřství, 

manželského a rodinného stavu, povinností k rodině. Obtěžování a sexuální obtěžování 

se považuje za formu diskriminace; za diskriminaci se považuje i jednání zahrnující 

podněcování, navádění anebo vyvolávání nátlaku směřujícího k diskriminaci. 

  

(3) Za přímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje jednání, v jehož 

důsledku bylo, je nebo by mohlo být z důvodu uvedeného v odstavci 2 s příslušníkem 

zacházeno nevýhodněji než s jiným příslušníkem ve srovnatelné situaci. 

  

(4) Za nepřímou diskriminaci se pro účely tohoto zákona považuje zdánlivě 

nediskriminační jednání, které znevýhodňuje příslušníka vůči jinému na základě důvodů 

uvedených v odstavci 2. 

  

(5) Obtěžováním se rozumí jednání, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno 

jako nevítané a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo 

k vytváření nepřátelského nebo ponižujícího prostředí. 

  

(6) Sexuálním obtěžováním se rozumí nežádoucí jednání sexuální povahy v jakékoli 

formě v době služby, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno jako nevítané a jehož 

záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského nebo ponižujícího prostředí anebo které může být oprávněně vnímáno jako 

podmínka pro rozhodnutí, která ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního 

poměru. Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci na základě pohlaví. 

  

(7) Za diskriminaci se nepovažuje postup, kdy bezpečnostní sbor prokáže věcný 

důvod spočívající v předpokladech nebo požadavcích na výkon služby, které jsou pro výkon 

této služby nezbytné, nebo zvláštní povaze služby, kterou má příslušník vykonávat; účel 

sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. 

  

(8) Bezpečnostní sbor je při vytváření podmínek výkonu služby povinen zajišťovat 

rovné zacházení se všemi příslušníky, zejména pokud jde o odbornou přípravu a dosažení 

služebního postupu, odměňování, jiná peněžitá plnění a plnění peněžité hodnoty. 

Za nerovné zacházení se nepovažuje postup podle odstavce 7. 
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 (9) Dojde-li ve služebním poměru k porušení práv a povinností vyplývajících 

z rovného zacházení jiným jednáním než rozhodnutím služebního funkcionáře, má příslušník 

právo domáhat se u soudu, aby bylo upuštěno od tohoto porušování, aby byly odstraněny 

jeho následky a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, toto právo má příslušník 

i v případě, že jeho služební poměr již skončil. Výši náhrady určí soud s přihlédnutím 

k závažnosti vzniklé újmy a okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo. 

  

 (10) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat proto, 

že se zákonným způsobem domáhá svých práv a nároků, které pro něj vyplývají 

ze služebního poměru. Postihovat či znevýhodňovat nelze ani osobu, která příslušníka v 

řízení zastupuje. 

 
V A R I A N T A  I 

 

 (11) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat 

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře 

trestní oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu 

nebo disciplinárního deliktu bezpečnostním sborem, jiným příslušníkem nebo osobou 

v obdobném postavení93). 

____________________ 
93) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 
V A R I A N T A  II 

 

 (11) Bezpečnostní sbor nesmí postihovat příslušníka nebo jej znevýhodňovat 

proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře 

trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s výkonem 

služby nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti s výkonem 

služby, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, 

bezpečnostním sborem, jiným příslušníkem nebo osobou v obdobném postavení93). 

____________________ 
93) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

  

 (12) Bezpečnostní sbor je povinen vytvářet podmínky pro řádný a pokud možno 

bezpečný výkon služby. Za tím účelem zajišťuje pro příslušníky zejména 

  

a) písemné informování o změnách skutečností, které jsou uvedeny v § 16 odst. 3, 

a o opatřeních zajišťujících naplnění odstavce 2 a § 16 odst. 4 do 1 měsíce od jejich 

vzniku, 

  

b) informování o právních předpisech potřebných k výkonu služby, 
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c) seznamování se služebními předpisy, nahlížení do nich a obstarávání jejich opisů na svůj 

náklad podle potřeby, jakož i seznamování s rozkazy a s informacemi potřebnými 

k výkonu služby, 

  

d) podmínky pro jejich soustavné vzdělávání a zdokonalování odborné způsobilosti, pro 

získávání a zdokonalování znalostí, dovedností a návyků potřebných pro výkon služby 

a pro získávání a udržování fyzické kondice, 

  

e) péči o vzhled, úpravu a sociální vybavení služeben, 

  

f) pomůcky, prostředky a zařízení potřebné k výkonu služby, případně pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany života a zdraví příslušníků i v době mimo službu a k zajištění 

připravenosti příslušníků k výkonu služby, 

  

g) ubytování při výkonu služby v jiném místě, než je místo jejich trvalého pobytu; ubytování je 

možno poskytnout společně s členem rodiny, 

  

h) podmínky pro stravování, 

  

i) bezplatné stravování v potřebném rozsahu, jestliže vykonávají službu za ztížených 

podmínek při mimořádných bezpečnostních akcích nebo při služebních zásazích, 

  

j) bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které obvykle nosí do služby, 

  

k) zdravotní služby37), 

  

l) psychologickou péči. 

  

____________________  
36) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách). 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ  

 

 

§ 11  

 

Přestupky na úseku rovného zacházení 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku rovného zacházení tím, že 

  

a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, 

a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, 

  

b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce), 

  

c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých 

práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, 

 
V A R I A N T A  I 

 

d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení, 

 
V A R I A N T A  II 

 

 d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž 

horní hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem 

zaměstnavatele nebo osobou v obdobném postavení, 

  

d) e) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho 

stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39). 

  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 

  

a) písm. a), b) nebo c), c) nebo d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

  

b) písm. d) e) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 
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§ 24 

 

Správní delikty právnických osob na úseku rovného zacházení 

 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku rovného zacházení tím, že 

  

a) nezajistí rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, 

odměňování za práci a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, 

a odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání, 

  

b) diskriminuje zaměstnance (§ 16 zákoníku práce), 

  

c) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že se zákonným způsobem domáhal svých 

práv a nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, 

 
V A R I A N T A  I 

 

d) neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu nebo 

disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení, 

 
V A R I A N T A  II 

 

 d)  neoprávněně postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že u orgánu 

příslušného podle tohoto nebo jiného zákona učinil v dobré víře trestní oznámení 

o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem činnosti 

zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku v souvislosti 

s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž 

horní hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem 

zaměstnavatele nebo osobou v obdobném postavení, 

 

 

 d) e) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho 

stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu39). 

  

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 

  

a) písm. a), b) nebo c), c) nebo d) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

 

b) písm. d) e) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 

  

____________________  
39) § 25c odst. 7 zákoníku práce. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFAFXQHP)



Stránka 10 z 11 

 

PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

 

§ 346b  

 

(1) Zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinnosti vyplývající 

mu ze základního pracovněprávního vztahu ukládat peněžní postihy ani je od něho 

požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou zaměstnanec odpovídá. 

  

(2) Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. 

  

(3) Zaměstnavatel nesmí od zaměstnance v souvislosti s výkonem závislé práce 

požadovat peněžitou záruku. 

  

(4) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících 

z pracovněprávních vztahů. 

 
V A R I A N T A  I 

 

  (5)  Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře 

trestní oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, kárného deliktu 

nebo disciplinárního deliktu zaměstnavatelem, jiným zaměstnancem nebo osobou 

v obdobném postavení113). 

____________________  
113) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
     Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 
V A R I A N T A  II 

 

 (5) Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo 

znevýhodňovat proto, že u orgánu příslušného podle jiného zákona učinil v dobré víře 

trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s předmětem 

činnosti zaměstnavatele nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku 

v souvislosti s předmětem činnosti zaměstnavatele, za který zákon stanoví sazbu 

pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, zaměstnavatelem, jiným 

zaměstnancem zaměstnavatele nebo osobou v obdobném postavení113). 

____________________  
113) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
     Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
     Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

§ 98 

 

Na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 

zákoníku práce použijí obdobně. 

 
V A R I A N T A  I 

§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo 

znevýhodňován proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona 

učinil v dobré víře trestní oznámení nebo oznámení podezření ze spáchání přestupku, 

kárného deliktu nebo disciplinárního deliktu služebním orgánem, jiným státním 

zaměstnancem nebo osobou v obdobném postavení1). 

____________________ 
1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V A R I A N T A  II 

§ 98a 

 

Státní zaměstnanec nesmí být jakýmkoli způsobem postihován nebo 

znevýhodňován proto, že u orgánu příslušného podle tohoto nebo jiného zákona 

učinil v dobré víře trestní oznámení o podezření ze spáchání trestného činu 

v souvislosti s výkonem služby nebo oznámení o podezření ze spáchání přestupku 

v souvislosti s výkonem služby, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní 

hranice je alespoň 100 000 Kč, služebním orgánem, jiným státním zaměstnancem nebo 

osobou v obdobném postavení1).  

____________________ 
1) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.  
   Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. 
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
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