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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. 

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

že byl ze strany žalovaného postižen nebo znevýhodněn v oblasti základního 

pracovněprávního vztahu proto, že u orgánu činného v trestním řízení učinil 

na základě důvěryhodných skutečností trestní oznámení pro trestný čin, který mohl 

spáchat žalovaný, zaměstnanec žalovaného, osoba ve služebním poměru zařazená 

u žalovaného, člen orgánu žalovaného nebo osoba vykonávající veřejnou funkci 

u žalovaného nebo stojící v jeho čele, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo 

k postižení nebo znevýhodnění žalobce z tohoto důvodu.  

 

____________________  
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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