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ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 

Navrhovaný právní předpis Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
(část, §, 
odst., písm. 
apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení 
(čl., písm., 
bod, odst., 
apod.) 

Obsah 

Část první, 
čl. I, body 1 
– 9 (§ 1, § 2 
odst. 1 a 3 
antidiskrimi
načního 
zákona) 

§ 1 

Předmět úpravy 

  (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy 
Evropských společenství1) a v návaznosti Evropské unie1) a v 
návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a 
na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, 
které jsou součástí právního řádu, blíže vymezuje právo na 
rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech 

a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, včetně 
pomoci poskytované Úřadem práce České republiky, 

b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné 
činnosti, včetně začleňování do profesního života, 

c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně 
odměňování, 

d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách 
zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, 
které tyto organizace svým členům poskytují, 

e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, 

32014L0054 Čl. 1 Předmět 

Tato směrnice obsahuje ustanovení, která 
usnadňují jednotné uplatňování a praktické 
prosazování práv stanovených článkem 45 
Smlouvy o fungování EU a články 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011. Tato směrnice se 
vztahuje na občany Unie vykonávající tato práva 
a jejich rodinné příslušníky (dále jen „pracovníci 
Unie a jejich rodinní příslušníci“). 

32014L0054 Čl. 2 Oblast působnosti 

1.   Tato směrnice se vztahuje na následující 
otázky uvedené v článcích 1 až 10 nařízení (EU) 
č. 492/2011 a týkající se volného pohybu 
pracovníků: 

a) přístup k zaměstnání; 

b) podmínky zaměstnávání a pracovní 
podmínky, zejména v oblasti odměňování, 
skončení pracovního poměru, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, a pokud se pracovníci 
Unie stanou nezaměstnanými, profesního 
znovuzačlenění nebo opětného zaměstnání; 
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které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují, 

f) sociálního zabezpečení, 

g) přiznání a poskytování sociálních výhod, 

h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 

i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, včetně odborné 
přípravy, 

j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou 
nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování. 

 (2) Tento zákon se nevztahuje na právní vztahy 
související s úpravou podmínek vstupu a pobytu státních 
příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti na 
území České republiky. Tím není dotčena úprava stanovená 
přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti 
volného pohybu pracovníků.3) 

  (3) Fyzická osoba má právo v právních vztazích, na 
které se vztahuje tento zákon nebo přímo použitelný předpis 
Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3), na 
rovné zacházení a na to, aby nebyla diskriminována. 

 ____________________  

1) 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 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o 
postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a 

c) přístup k sociálním a daňovým 
výhodám; 

d) členství v odborech a způsobilost být 
zvolen do orgánů zastupujících pracovníky; 

e) přístup k odborné přípravě; 

f) přístup k bydlení; 

g) přístup dětí pracovníků Unie 
k obecnému, učňovskému a odbornému 
vzdělávání; 

h) pomoc poskytovaná úřady práce. 

2.   Oblast působnosti této směrnice se shoduje 
s oblastí působnosti nařízení (EU) č. 492/2011 

32014L0054 Čl. 3 odst. 6 6.   Členské státy zavedou do svých 
vnitrostátních právních řádů nezbytná opatření 
pro ochranu pracovníků Unie před jakýmkoli 
nepříznivým zacházením nebo důsledky 
plynoucími ze stížnosti nebo žaloby, jejímž cílem 
je prosazení práv uvedených v článku 1. 

32014L0054 Čl. 8 odst. 1 Provedení 

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 21. května 2016. 
Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být 
takový odkaz učiněn při jejich úředním 
vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské 
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ženy v oblasti sociálního zabezpečení. 

Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o 
zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v 
systémech sociálního zabezpečení pracovníků. 

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 Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. 
července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a 
rovného zacházení. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze 
dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o 
zrušení směrnice Rady 86/613/EHS 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze 
dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv 
udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným 
pohybem. 

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 
ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř 
Unie. 

Základní pojmy 

§ 2 

  (1) Pro účely tohoto zákona se právem na rovné 
zacházení rozumí právo nebýt diskriminován z důvodů, které 
stanoví tento zákon nebo přímo použitelný předpis Evropské 
unie v oblasti volného pohybu pracovníků.3) 

státy. 
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  (2) Diskriminace je přímá a nepřímá. Za diskriminaci se 
považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, 
pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. 

  (3) Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, 
včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně 
příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo 
s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, 
etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, 
věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či 
světového názoru, a dále v právních vztazích, ve kterých se 
uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti 
volného pohybu pracovníků3), i z důvodu státní 
příslušnosti. 

  (4) Za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i 
diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství nebo otcovství a z 
důvodu pohlavní identifikace. 

  (5) Diskriminací je také jednání, kdy je s osobou 
zacházeno méně příznivě na základě domnělého důvodu podle 
odstavce 3. 

Část druhá 
a třetí, čl. II  
a III. (§ 26 
odst. 3 
o.s.ř. a § 35 
odst. 4  
s.ř.s. 

§ 26 

… 

(5) Je-li ve věcech pracovních žalobcem cizinec, může 
se dát v řízení zastupovat též právnickou osobou vzniklou na 
základě zvláštního právního předpisu, k jejímž činnostem 
uvedeným ve stanovách patří ochrana práv cizinců; za 
právnickou osobu jedná k tomu pověřený její zaměstnanec 
nebo člen, který má vysokoškolské právnické vzdělání, které je 
podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon 
advokacie. Ustanovení tohoto odstavce o zastoupení 
cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve 
kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie 
z oblasti volného pohybu pracovníků103) 

32014L0054 Čl. 3 odst. 2 2.   Členské státy zajistí, aby se sdružení, 
organizace, včetně sociálních partnerů, nebo 
jiné právnické osoby, které mají v souladu 
s kritérii stanovenými ve vnitrostátním právu 
nebo se zvyklostmi či kolektivními smlouvami 
oprávněný zájem na tom, aby tato směrnice 
byla dodržována, směly se souhlasem 
pracovníků Unie a jejich rodinných příslušníků 
buď jejich jménem, nebo na jejich podporu 
účastnit jakéhokoli soudního nebo správního 
řízení stanoveného za účelem prosazování práv 
uvedených v článku 1. 
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… 
____________________ 
103) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Unie 

… 

§ 35  

  Zastoupení 

 … 

(5) Domáhá-li se soudní ochrany účastník žalobou ve 
věci mezinárodní ochrany, rozhodnutí o správním vyhoštění, 
rozhodnutí o povinnosti opustit území, rozhodnutí o zajištění 
cizince, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince, 
jakož i jiných rozhodnutí, jejichž důsledkem je omezení osobní 
svobody cizince, může být zastoupen též právnickou osobou, 
vzniklou na základě zvláštního zákona6), k jejímž činnostem, 
uvedeným ve stanovách, patří poskytování právní pomoci 
uprchlíkům nebo cizincům. Za právnickou osobu jedná k tomu 
pověřený její zaměstnanec nebo člen, který má vysokoškolské 
právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů 
vyžadováno pro výkon advokacie. Ustanovení tohoto 
odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se 
použije i v případech, ve kterých se uplatní přímo 
použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu 
pracovníků.26) 

… 

26) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Unie 

Část čtvrtá, 
čl. IV, body 

§ 1  32014L0054 Čl. 4  Subjekty na podporu rovného zacházení 
a podporu pracovníků Unie a jejich rodinných 
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1 a 2 (§ 1 
odst. 8 a § 
21d zákona 
o Veřejném 
ochránci 
práv) 

 (1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí 
k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí 
uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, 
neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré 
správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně 
základních práv a svobod.  

 (2) Působnost ochránce podle odstavce 1 se vztahuje 
na ministerstva a jiné správní úřady s působností pro celé 
území státu, správní úřady jim podléhající, Českou národní 
banku, pokud působí jako správní úřad, Radu pro rozhlasové a 
televizní vysílání, orgány územních samosprávných celků při 
výkonu státní správy, a není-li dále stanoveno jinak na Policii 
České republiky, Armádu České republiky, Hradní stráž, 
Vězeňskou službu České republiky, dále na zařízení, v nichž se 
vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranná nebo ústavní 
výchova, ochranné léčení, zabezpečovací detence, jakož i na 
veřejné zdravotní pojišťovny (dále jen "úřad").  

 (3) Ochránce provádí systematické návštěvy míst, kde 
se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na 
svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na 
poskytované péči, s cílem posílit ochranu těchto osob před 
mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo 
trestáním a jiným špatným zacházením.  

  (4) Působnost ochránce podle odstavce 3 se vztahuje 
na  

a) zařízení, v nichž se vykonává vazba, trest odnětí svobody, 
ochranná nebo ústavní výchova, ochranné léčení anebo 
zabezpečovací detence,  

b) další místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby 
omezené na svobodě veřejnou mocí, zejména policejní cely, 
zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení,  

c) místa, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby 
omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované 

 

 

 

 

 

 

 

 

příslušníků 

1.   Každý členský stát určí jednu nebo více 
struktur nebo subjektů (dále jen „subjekty“) na 
propagaci, analýzu, monitorování a podporu 
rovného zacházení s pracovníky Unie a jejich 
rodinnými příslušníky bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti nebo 
neodůvodněných omezení a překážek 
v souvislosti s jejich právem na volný pohyb 
a přijmou nezbytná opatření pro řádné fungování 
těchto subjektů. Tyto subjekty mohou být 
součástí stávajících vnitrostátních subjektů, 
které mají obdobné cíle. 

2.   Členské státy zajistí, aby pravomoci těchto 
subjektů zahrnovaly: 

a) poskytování nebo zajišťování poskytnutí 
nezávislé právní či jiné pomoci pracovníkům 
Unie a jejich rodinným příslušníkům, aniž jsou 
dotčena jejich práva a práva sdružení, 
organizací a jiných právnických osob uvedených 
v článku 3; 

b) fungování jako kontaktní místo ve styku 
s obdobnými kontaktními místy v jiných 
členských státech za účelem spolupráce 
a sdílení relevantních informací; 

c) provádění nebo zadávání nezávislých 
průzkumů a analýz týkajících se 
neodůvodněných omezení a překážek 
v souvislosti s právem na volný pohyb nebo 
diskriminace pracovníků Unie a jejich rodinných 
příslušníků na základě státní příslušnosti; 

d) zajišťování zveřejňování nezávislých 
zpráv a předkládání doporučení k veškerým 
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péči, zejména zařízení sociálních služeb a jiná zařízení 
poskytující obdobnou péči, zdravotnická zařízení a zařízení 
sociálně-právní ochrany dětí  

 (dále jen "zařízení").  

  (5) Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na 
rovné zacházení a ochrany před diskriminací1).  

  (6) Ochránce provádí sledování zajištění cizinců a 
výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných 
cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací 
vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody (dále jen 
„sledování vyhoštění“).  

(7) Ochránce sleduje naplňování mezinárodní smlouvy 
upravující práva osob se zdravotním postižením6). 

(8) Ochránce vykonává působnost ve věcech práva 
na volný pohyb občanů Evropské unie a Evropského 
hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků9) 
(dále jen „občané Evropské unie“) v rozsahu podle § 21d10). 

 (8 9) Působnost ochránce se nevztahuje na Parlament, 
prezidenta republiky a vládu, na Nejvyšší kontrolní úřad, na 
zpravodajské služby České republiky, na orgány činné v 
trestním řízení, státní zastupitelství a na soudy, s výjimkou 
orgánů správy státního zastupitelství a státní správy soudů.  

 (9 10) Ochránce není oprávněn zasahovat do činnosti a 
rozhodování úřadů a zařízení jinak, než jak stanoví tento zákon.  

____________________ 
1) Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů (antidiskriminační zákon). 
6) Čl. 33 odst. 2 Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, vyhlášené pod č. 10/2010 Sb.m.s. 

otázkám souvisejícím s těmito omezeními 
a překážkami či diskriminací; 

e) zveřejňování relevantních informací 
o uplatňování pravidel Unie pro volný pohyb 
pracovníků na vnitrostátní úrovni. 

Ve vztahu k prvnímu pododstavci písm. a), 
pokud subjekty poskytují pomoc v soudním 
řízení v souladu s vnitrostátním právem nebo 
zvyklostmi, musí být tato pomoc bezplatná pro 
osoby, které nemají dostatečné finanční 
prostředky. 

3.   Členské státy sdělí Komisi názvy a kontaktní 
údaje kontaktních míst, jakož i veškeré jejich 
aktualizace či změny. Komise vede seznam 
kontaktních míst a zpřístupní jej členským 
státům. 

4.   Členské státy zajistí, aby stávající nebo nově 
vytvořené subjekty byly obeznámeny se 
stávajícími informačními a asistenčními službami 
na úrovni Unie, jako je Vaše Evropa, SOLVIT, 
EURES, Enterprise Europe Network a jednotná 
kontaktní místa, a aby byly schopny jich využívat 
a spolupracovat s nimi. 

5.   Pokud jsou úkoly uvedené v odstavci 2 
rozděleny mezi více subjektů, zajistí členské 
státy náležitou koordinaci těchto úkolů. 

32014L0054 Čl. 6  

 

Přístup k informacím a šíření informací 

1. Členské státy zajistí, aby s předpisy přijatými 
na základě této směrnice a podle článků 1 až 10 
nařízení (EU) č. 492/2011 byly všemi vhodnými 
prostředky a na celém území seznámeny 
dotčené osoby, zejména pracovníci 
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9) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
10) Čl. 4 a čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních 
usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům 
v souvislosti s jejich volným pohybem. 
 

*** 

§ 21d 

(1) Za účelem naplňování práva volného pohybu 
občanů Evropské unie v souladu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie v oblasti volného pohybu 
pracovníků11) ochránce 

a) poskytuje metodickou pomoc občanům Evropské 
unie při podávání návrhů na zahájení řízení z 
důvodů diskriminace, 

b) provádí průzkumy a analýzy výkonu práva volného 
pohybu občanů Evropské unie , 

c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám 
souvisejícím s naplňováním práv občanů Evropské 
unie, 

d) zveřejňuje aktuální informace o právech občanů 
Evropské unie v češtině a alespoň jednom dalším 
úředním jazyce Evropské unie, 

e) zajišťuje výměnu dostupných informací s 
příslušnými národními, zahraničními a 
mezinárodními subjekty. 
 
(2) Úkoly podle odstavce 1 vykonává ochránce i ve 

věcech práva na volný pohyb těch občanů Evropské unie, 
na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské 
unie v oblasti volného pohybu pracovníků11). 

  
(3) Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použije 

a zaměstnavatelé v Unii. 

2.   Členské státy poskytují o právech 
přiznaných právem Unie v oblasti volného 
pohybu pracovníků jasné, bezplatné, snadno 
dostupné, komplexní a aktuální informace ve 
více než jednom úředním jazyce Unie. Tyto 
informace by měly být snadno dostupné 
i prostřednictvím internetových stránek Vaše 
Evropa a EURES. 

32014L0054 Čl. 7 odst. 2 Minimální požadavky 

 2. Členské státy mohou stanovit, že pravomoci 
subjektů uvedených v článku 4 této směrnice v 
oblasti propagace, analýzy, monitorování a 
podpory rovného zacházení s pracovníky Unie a 
jejich rodinnými příslušníky bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti se rovněž vztahují na 
právo na rovné zacházení bez diskriminace na 
základě státní příslušnosti všech občanů Unie 
vykonávajících své právo na volný pohyb a jejich 
rodinných příslušníků v souladu s článkem 21 
Smlouvy o fungování EU a se směrnicí 
2004/38/ES. 
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ustanovení § 15, 16 a 21b odst. 2 přiměřeně. 
 
(4) V případě nesplnění povinnosti součinnosti 

může ochránce postupovat obdobně podle § 20 odst. 2 
písm. b). 
____________________ 
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu 
pracovníků uvnitř Unie. 
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