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           VI. 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU  
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 
§ 78g 

 
(1) Zaniklo-li zajištění předmětu důkazního prostředku podle § 78f odst. 1 písm. a) nebo 

nebylo-li žalobě ve věci samé pravomocným rozhodnutím ani zčásti vyhověno, aniž by právo 
navrhovatele bylo byť jen zčásti uspokojeno, je navrhovatel povinen nahradit škodu a jinou 
újmu každému, komu zajištěním předmětu důkazního prostředku vznikla. Této odpovědnosti 
se navrhovatel nemůže zprostit, ledaže by ke škodě nebo jiné újmě došlo i jinak. 

(2) Žalobu o náhradu škody nebo jiné újmy podle odstavce 1 je třeba podat nejpozději 
do 6 měsíců ode dne, kdy zajištění předmětu důkazního prostředku zaniklo podle § 78f odst. 
1 písm. a) nebo kdy bylo o žalobě ve věci samé pravomocně rozhodnuto, jinak právo 
zanikne. Zmeškání této lhůty nelze prominout. 

(3) Příslušným k projednání žaloby podle odstavce 2 a k rozhodnutí o ní je příslušný 
soud uvedený v § 78c odst. 1. 

(4) Pravomocně přiznaná náhrada škody nebo jiné újmy se uspokojí z navrhovatelem 
složené jistoty; nepostačuje-li k uspokojení všech poškozených, rozdělí soud jistotu mezi ně 
poměrně. Povinnost navrhovatele nahradit škodu nebo jinou újmu, která nebyla zajištěna 
složenou jistotou, tím není dotčena. 

 
§ 78h 

Opatření ve věcech oznamovatelů 
 

(1) Před zahájením nebo v průběhu řízení o věci samé rozhodne předseda senátu 
na návrh toho, kdo je oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, že jednání účastníka, který je dotčenou osobou uvedenou v oznámení, 
učiněné vůči navrhovateli, které je předmětem řízení o věci samé, nevyvolává právní 
účinky, nebo nařídí tomuto účastníkovi, aby se zdržel dalšího jednání vůči 
navrhovateli do doby, než soud rozhodne o věci samé, nebo do doby určené 
předsedou senátu. 

(2) Soud nařídí účastníkovi podle odstavce 1, aby poskytl navrhovateli alespoň 
část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a jestliže to navrhovatel 
spolu s návrhem na nařízení opatření podle odstavce 1 navrhne. 

(3) Účastníky řízení jsou navrhovatel a účastníci řízení o věci samé, nebo ti, kdo 
by jimi byli, kdyby šlo o věc samu.  

(4) Bylo-li opatření podle odstavce 1 nařízeno před zahájením řízení o věci samé, 
uloží předseda senátu navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh 
na zahájení řízení. 
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(5) Příslušným k nařízení opatření podle odstavce 1 je soud, který je příslušný 
k řízení o věci samé. Ustanovení § 75 odst. 3, § 75a, § 75c odst. 2 až 4, § 76c odst. 1 
a 2, § 76d, 76e, § 76f odst. 1, § 76g a 77 se použijí obdobně.  

(6) Právní jednání, kterým je porušena povinnost uložená vykonatelným 
usnesením o nařízení opatření podle odstavce 1, je platné, jestliže s ním vyslovil 
navrhovatel souhlas. 

 
§ 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 proto, že je oznamovatelem 
podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, 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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PLATNÉ ZNĚNÍ KOMPETENČNÍHO ZÁKONA S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 
 
 

§ 11 
  

(1) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro soudy a státní 
zastupitelství. 
  
 (2) Ministerstvo spravedlnosti vystavuje právní posudky k úvěrovým a garančním 
dohodám, v nichž je smluvní stranou Česká republika. 
  
 (3) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro vězeňství; 
je mu podřízena Vězeňská služba České republiky. Ministerstvo spravedlnosti zajišťuje 
telekomunikační síť Vězeňské služby České republiky. 
  
 (4) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro probaci 
a mediaci. 
  
 (5) Ministerstvo spravedlnosti je ústředním orgánem státní správy pro střet zájmů. 
  
 (6) Ministerstvo spravedlnosti zastupuje Českou republiku při vyřizování stížností 
na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a jejích Protokolů 
a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a koordinuje provádění 
rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů. 
  
 (7) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje peněžitou pomoc obětem trestné činnosti 
a uspokojuje majetkové nároky osob poškozených trestným činem z peněžních prostředků 
z majetkových trestních sankcí. 
 
 (8) Ministerstvo spravedlnosti zabezpečuje činnost Agentury na ochranu 
oznamovatelů. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O VOJÁCÍCH Z POVOLÁNÍ 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

§ 150 

 Odvolání proti rozhodnutím vydaným podle § 145 odst. 1 písm. d) až f) a proti 
personálním rozkazům vydaným podle § 145a odst. 1 nemá odkladný účinek; to neplatí 
v případě odvolání podaného oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, jde-li o odvolání proti rozhodnutí. 

 

§ 151 

Přezkoumání rozhodnutí soudy 

 Návrh na přezkoumání rozhodnutí služebního orgánu soudem je možno podat do 60 
dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Podání žaloby oznamovatelem podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů proti rozhodnutí má odkladný účinek. To platí 
i pro podání kasační stížnosti. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH 
SBORŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

§ 190 

Odvolání 

(1) Účastník může podat odvolání proti rozhodnutí služebního funkcionáře do 15 dnů ode 
dne jeho doručení. Účastník podává odvolání u služebního funkcionáře, který rozhodnutí 
vydal. 

(2) Jestliže účastník v důsledku chybějícího, neúplného nebo nesprávného poučení podal 
odvolání po uplynutí stanovené lhůty nebo u nepříslušného služebního funkcionáře, má 
se za to, že je podal včas a u příslušného služebního funkcionáře, učiní-li tak nejpozději 
do 90 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. 

(3) Účastník může vzít odvolání zpět, dokud mu není doručeno rozhodnutí o odvolání. 
Vezme-li účastník odvolání zpět, nemůže je podat znovu. 

(4) Odvolání nemá odkladný účinek, s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o uložení 
kázeňského trestu, o náhradě škody nebo o povinnosti vrátit bezdůvodné obohacení 
a s výjimkou odvolání podaného oznamovatelem podle zákona upravujícího 
ochranu oznamovatelů, jde-li o odvolání proti rozhodnutí. 

(5) Služební funkcionář, který napadené rozhodnutí vydal, může rozhodnutí zrušit nebo 
změnit, jestliže odvolání plně vyhoví. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání. 
Jestliže tak neučiní, je povinen předložit odvolání spolu se svým stanoviskem do 15 dnů 
ode dne jeho podání odvolacímu orgánu. 

(6) Odvolacím orgánem je služební funkcionář nadřízený služebnímu funkcionáři, který 
napadené rozhodnutí vydal. Jde-li o rozhodnutí ředitele školy, je odvolacím orgánem 
ministerstvo, a jde-li o rozhodnutí vedoucího organizační části ministerstva nebo rektora 
policejní akademie, je odvolacím orgánem ministr vnitra. 

(7) Odvolací orgán přezkoumává napadené rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo, 
v rozsahu, jaký je uveden v odvolání. Zákonnost přezkoumává v celém rozsahu. 
K vadám řízení přihlíží jen tehdy, pokud mohly mít vliv na zákonnost nebo správnost 
napadeného rozhodnutí. 

(8) Odvolací orgán je povinen rozhodnout o odvolání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 
90 dnů ode dne jeho podání. Jsou-li pro to důvody, odvolací orgán rozhodnutí změní 
nebo zruší a řízení zastaví, popřípadě rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí 
k novému projednání služebnímu funkcionáři, který napadené rozhodnutí vydal; jinak 
odvolání zamítne a rozhodnutí potvrdí. 

(9) Proti rozhodnutí o odvolání není možno podat odvolání. 
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§ 196 

Přezkoumávání pravomocných rozhodnutí soudem 

(1) Účastník může podat žalobu u soudu proti rozhodnutí, které bylo vydáno v řízení podle 
tohoto zákona, do 60 dnů od právní moci rozhodnutí. 

(2) Byla-li podána žaloba podle odstavce 1 proti pravomocnému rozhodnutí služebního 
funkcionáře, kterým se ukládá kázeňský trest, náhrada škody nebo povinnost vrátit 
bezdůvodné obohacení, odkládá se vykonatelnost tohoto rozhodnutí do nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu; to platí i v případě podání žaloby oznamovatelem podle 
zákona upravujícího ochranu oznamovatelů proti rozhodnutí a rovněž pro podání 
kasační stížnosti. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O INSPEKCI PRÁCE 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 
 

§ 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, 
 
d) brání zaměstnancům v podávání oznámení podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, 
 
e) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů, 
  
f) nezřídí vnitřní oznamovací systém podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, neseznámí zaměstnance s jeho fungováním nebo jinak neplní 
povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu oznamovatelů,  
  
d)g) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho 
stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 
  
(2) Za přestupek podle odstavce 1 
  
a) písm. a), b) nebo c) až f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 
  
b) písm. d)g) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 
 
 

§ 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, 
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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, 
 
d) brání zaměstnancům v podávání oznámení podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, 
 
e) postihne nebo znevýhodní zaměstnance proto, že učinil oznámení podle zákona 
upravujícího ochranu oznamovatelů, 
 
f) nezřídí vnitřní oznamovací systém podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, neseznámí zaměstnance s jeho fungováním nebo jinak neplní 
povinnosti stanovené zákonem upravujícím ochranu oznamovatelů, 
 
d) g) neprojedná se zaměstnancem nebo na jeho žádost se zástupci zaměstnanců jeho 
stížnost na výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu. 
  
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 
  
a) písm. a), b), nebo c) až f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 
  
b) písm. d)g) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O STÁTNÍ SLUŽBĚ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

 

§ 168 

Odvolací řízení 

(1) Odvolacím orgánem je 

a) ve věcech kárné odpovědnosti kárná komise druhého stupně, 

b) v ostatních věcech služby nadřízený služební orgán. 

(2) Odvolání nemá odkladný účinek. To neplatí při odvolání proti rozhodnutí ve věcech kárné 
odpovědnosti, o odbytném, odchodném a náhradě nákladů podle § 110 a rovněž 
v případě odvolání podaného oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů, jde-li o odvolání proti rozhodnutí. 

(3) Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o odvolání ze služebního místa 
představeného nebo o skončení služebního poměru, lze přezkoumat i služební 
hodnocení obsahující závěr o tom, že ve službě dosahoval nevyhovující výsledky. 

(4) Odvolá-li se státní zaměstnanec proti rozhodnutí o uložení kárného opatření, nelze mu 
v řízení o odvolání uložit přísnější kárné opatření. 

 

§ 168a 

Zvláštní ustanovení o soudním přezkumu 

 Podání žaloby oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu 
oznamovatelů proti rozhodnutí má odkladný účinek. To platí i pro podání kasační 
stížnosti.  

 

§ 205 

Zmocňovací ustanovení 
 

 Vláda stanoví nařízením 
  
a) pravidla pro organizaci služebního úřadu, 
  
b) pravidla pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem 

služby, 
  
c) podmínky výkonu služby z jiného místa a charakteristiku činností vykonávaných 

v jednotlivých oborech služby, u kterých výkon služby z jiného místa nelze sjednat,. 
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d) pravidla pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze 
spáchání protiprávního jednání představeným nebo jiným státním zaměstnancem, jiným 
zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu, a 
stanoví vhodná opatření k ochraně těchto oznamovatelů; zejména vymezí podmínky pro 
poskytnutí práva oznamovatele na utajení totožnosti, pro organizační zajištění oznamování 
protiprávního jednání státním zaměstnancem i anonymním způsobem, pro informování o 
průběhu a výsledcích šetření oznámení oznamovatele a lhůt k prošetření. 
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	(2) Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že byl ze strany žalovaného postižen nebo znevýhodněn proto, že je oznamovatelem podle zákona upravujícího ochranu oznamovatelů, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k postiže...



