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III. 

Návrh 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……………….. 2013, 

 

kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích 

ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), 

ve znění zákona č. 89/2012 Sb., a další související zákony 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

Změna antidiskriminačního zákona 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona 

č. 89/2012 Sb., se mění takto: 

 

 

1. V § 1 odstavci 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.  

 

2. V § 2 odstavci 3 se slovo „či“ nahrazuje čárkou a na konci odstavce se doplňují slova 

„, anebo skutečnosti, že je oznamovatelem podle odstavce 6“.  

 

3. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Oznamovatelem se rozumí každá osoba, která se jako zaměstnanec, příslušník 

bezpečnostního sboru nebo jako voják z povolání v souvislosti se svým pracovněprávním 

vztahem nebo služebním poměrem dozví o skutečnostech nasvědčujících tomu, že se jeho 

zaměstnavatel, některý zaměstnanec zaměstnavatele, příslušník bezpečnostního sboru, 

voják z povolání nebo člen orgánu, který má vztah k tomuto zaměstnavateli, dopustil 

jednání, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu, a toto podezření 

ze spáchání trestného činu oznámí orgánu činnému v trestním řízení.“. 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

Změna občanského soudního řádu 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona 

č.158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., 

zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 

Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 283/1993 Sb., zákona 



 2 

č.117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., 

zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 

Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu 

Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona 

č.227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., 

zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod  

č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona  

č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., 

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 

Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona  

č. 271/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 276/2001 Sb., zákona  

č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., 

zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 309/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., 

zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 120/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod  

č. 153/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 340/2004 Sb., 

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 555/2004 

Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 59/2005 Sb., zákona č. 170/2005 Sb., zákona  

č. 205/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., 

zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 

Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona  

č. 115/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 135/2006 Sb., 

zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 233/2006 Sb., zákona č. 264/2006 

Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona  

č. 296/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 123/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., 

zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 295/2008 

Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona  

č. 198/2009 Sb., zákona č. 218/2009, zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona  

č. 285/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, 

vyhlášeného pod č. 48/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona  

č. 69/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 186/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., 

zákona č. 218/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 420/2011 

Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č.  147/2012 Sb., zákona 

č.167/2012 Sb., zákona č.  202/2012 Sb., zákona č.  334/2012 Sb., zákona č.  396/2012 Sb., 

zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 404/2012 Sb. a zákona č.  45/2013 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 133a se na konci písmene b) slovo „nebo“ zrušuje.  

 

2. V § 133a se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“. 

 

3. V § 133a se doplňuje písmeno d), které včetně poznámky pod čarou č. 56e zní: 

„d) na základě skutečnosti, že žalobce je oznamovatelem podle antidiskriminačního zákona,  

 
56e) § 2 odst. 6 zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).“. 
 

 

 

 



 3 

Čl. III 

Přechodné ustanovení  

 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se dokončí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

 Změna zákona o vojácích z povolání 

 

Čl. IV 

 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., 

zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 

Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 

č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., 

zákona č.147/2010 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 122/2012 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 3 se na konci věty druhé doplňují slova „; dále je zakázána diskriminace 

vojáka z důvodu oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin 

oznámení skutečností nadřízeným, některým zaměstnancem nebo vojákem anebo členem 

orgánu, který má vztah k výkonu jeho služby, a o němž se dozvěděl v souvislosti se svým 

služebním poměrem“. 

 

 

2. V § 145 se doplňuje odstavec 4, který zní:  

„(4) Je-li v řízení posuzována vojákem tvrzená skutečnost, že byl přímo nebo nepřímo 

diskriminován na základě svého pohlaví, národnosti, rasy nebo z důvodu oznámení 

skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin nadřízeným, některým 

zaměstnancem nebo vojákem anebo členem orgánu, který má vztah k výkonu jeho služby, 

o němž se dozvěděl v souvislosti se svým služebním poměrem, má ji služební orgán 

za prokázanou, pokud v řízení nevyšel najevo opak.“. 

Čl. V 

Přechodné ustanovení  

 

 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, 

se dokončí podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění účinném ode dne 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 
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ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 

 

Čl. VI 

 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

zákona č.  186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 

Sb., zákona č.  169/2005 Sb., zákona č.  253/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 

č. 530/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č.  531/2006 Sb., zákona č.  261/2007 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 341/2011 

Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.  428/2011 Sb., zákona 

č. 167/2012 Sb., a zákona č. 399/2012 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 77 odst. 2 se na konci věty první doplňují slova „; dále je zakázána diskriminace 

příslušníka z důvodu oznámení skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný 

čin služebním funkcionářem bezpečnostního sboru, některým příslušníkem 

bezpečnostního sboru nebo zaměstnancem bezpečnostního sboru, vojákem z povolání 

anebo členem orgánu, který má vztah k tomuto bezpečnostnímu sboru, a o němž 

se dozvěděl v souvislosti se svým služebním poměrem“. 

 

2. V § 180 odst. 3 se slova „národnosti nebo“ nahrazují slovy „národnosti,“ a za slovo 

„rasy“ se vkládají slova „anebo z důvodu oznámení skutečností nasvědčujících tomu, 

že byl spáchán trestný čin služebním funkcionářem tohoto bezpečnostního sboru, 

některým příslušníkem tohoto bezpečnostního sboru nebo zaměstnancem tohoto 

bezpečnostního sboru, vojákem z povolání anebo členem orgánu, který má vztah 

k tomuto bezpečnostnímu sboru, a o němž se dozvěděl v souvislosti se svým služebním 

poměrem,“. 
 

 

 

 

Čl. VII 

Přechodné ustanovení  

 

Řízení, která nebyla pravomocně skončena ke dni nabytí účinnosti zákona, se dokončí 

podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Účinnost 

 

Čl. VIII 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2014. 


