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Služební orgán neprodleně propustí 31992L0085
těhotnou vojákyni poté, co se dozví, že je
těhotná.
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1. Aniž je dotčen článek 6 směrnice 89/391/EHS,
jestliže výsledky hodnocení uvedeného v čl. 4 odst.
1 odhalí riziko pro bezpečnost nebo zdraví nebo
účinku na těhotenství nebo kojení zaměstnankyně
ve smyslu článku 2, zaměstnavatel přijme nezbytná
opatření,
aby zabránil
expozici
dotyčné
zaměstnankyně tomuto riziku tím, že dočasně
upraví její pracovní podmínky nebo její pracovní
dobu.
2. Není-li úprava jejích pracovních podmínek nebo
pracovní doby technicky nebo objektivně
proveditelná nebo nemůže-li být rozumně
požadována na základě náležitého odůvodnění,
přijme
zaměstnavatel
nezbytná
opatření
k převedení zaměstnankyně na jiné pracovní místo.
3. Není-li převedení na jiné pracovní místo
technicky nebo objektivně proveditelné nebo nelzeli je rozumně požadovat na základě náležitého
odůvodnění, je dotyčné zaměstnankyni přiznáno
volno v souladu s vnitrostátními právními předpisy
nebo zvyklostmi na celé období nezbytné k ochraně
její bezpečnosti nebo jejího zdraví.

§ 40

Je-li v řízení posuzována vojákem tvrzená 32000L0043
skutečnost, že byl přímo nebo nepřímo
diskriminován na základě své rasy,
etnického původu, národnosti, pohlaví,
sexuální orientace, náboženského vyznání,
víry či světového názoru má ji služební
orgán za prokázanou, pokud v řízení
nevyšel najevo opak.
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čl. 1
Ustanovení
čl.2

Ustanovení
čl. 8

2

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro boj s
diskriminací na základě rasy nebo etnického
původu s cílem zavést v členských státech zásadu
rovného zacházení.
1. Členské státy přijmou v souladu se svými
právními řády nezbytná opatření, aby, jakmile se
osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného
zacházení a předloží soudu nebo jinému
příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu,
že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci,
příslušelo odpůrci prokázat, že nedošlo k porušení
zásady rovného zacházení.
1. Členské státy přijmou v souladu se svými
právními řády nezbytná opatření, aby, jakmile se
osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného
zacházení a předloží soudu nebo jinému
příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu,
že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci,
příslušelo odpůrci prokázat, že nedošlo k porušení
zásady rovného zacházení.
2. Odstavec 1 nebrání členským státům přijmout
pravidla o dokazování, která jsou pro žalobce
příznivější.
3. Odstavec 1 se nevztahuje na trestní řízení.
4. Odstavce 1, 2 a 3 jsou rovněž použitelné na
všechna řízení zahájená v souladu s čl. 7 odst. 2.
5. Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1 na
řízení, v nichž zjišťování skutečností přísluší soudu
nebo příslušnému orgánu.
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Účelem této směrnice je stanovit obecný rámec pro
boj s diskriminací na základě náboženského
vyznání či víry, zdravotního postižení, věku nebo
sexuální orientace v zaměstnání a povolání, s cílem
zavést v členských státech zásadu rovného
zacházení.
4. Členské státy mohou stanovit, že se tato
směrnice, pokud se týká diskriminace na základě
zdravotního postižení a věku, nevztahuje na
ozbrojené síly.
1. Členské státy přijmou v souladu se svými
vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření,
aby pokud se určitá osoba cítí poškozena
nedodržením zásady rovného zacházení a předloží
soudu nebo jinému příslušnému orgánu skutečnosti
nasvědčující tomu, že došlo k přímé nebo nepřímé
diskriminaci, příslušelo žalovanému prokázat, že
nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.
Účelem této směrnice je zajistit zavedení zásady
rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže
a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
1. Členské státy přijmou v souladu se svými
vnitrostátními soudními systémy nezbytná opatření
pro zajištění toho, aby v případě, kdy se určitá
osoba cítí poškozena nedodržením zásady rovného
zacházení a předloží soudu nebo jinému
příslušnému orgánu skutečnosti nasvědčující tomu,
že došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci,
příslušelo žalovanému prokázat, že nedošlo
k porušení zásady rovného zacházení.

Číslo předpisu EU (kód celex)
2000/43/ES (32000L0043)
2000/78/ES (32000L0078)
2006/54/ES (32006L0054)
92/85/EHS (31992L0085)

Název předpisu EU
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 Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006
o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy
v oblasti zaměstnání a povolání
Směrnice Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň
a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň

4

