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platnÉ zákonY
týkající se genderové problematiky:

•  listina základních lidských práv a svobod, která je součástí Ústavy 
– stanovuje například právo na soukromí, na lidskou důstojnost, na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, na spravedlivou 
odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky, na zvýšenou ochranu zdraví 
při práci a na zvláštní pracovní podmínky u žen, mladistvých a osob zdravotně 
postižených.

•  zákoník práce (zákon č. 262/2006 sb. v platném znění) – upravuje rovné 
zacházení a zákaz diskriminace (§ 16–17), zvláštní pracovní podmínky 
zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o dítě a jiné fyzické osoby (§ 238–242).

•  zákon č. 251/2005 sb., o inspekci práce v platném znění – upravuje činnost 
inspektorátů práce, do jejichž kompetence patří dodržování pracovně právních 
předpisů ze strany zaměstnavatelů. 

•  antidiskriminační zákon – zákon č. 198/2009 sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů. 

•  zákon č. 435/2004 sb., o zaměstnanosti – upravuje rovné zacházení a zákaz 
diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání (§ 4, § 12).

•  zákon č. 1/1992 sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném 
výdělku – nařizuje povinnost poskytovat stejnou odměnu za stejnou práci 
a za práci stejné hodnoty pro ženy a muže (§ 4).
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