
COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 

75/117/EEC 75/117/EHS 
of 10 February 1975 ze dne 10. února 1975 

  

on the approximation of the 
laws of the Member States 
relating to the application of the 
principle of equal pay for men 
and women 1)  

o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se 
uplatňování zásady stejné 
odměny za práci pro muže a 
ženy 1)

  

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES, 

RADA EVROPSKÝCH 
SPOLEČENSTVÍ, 

Having regard to the Treaty establishing 
the European Economic Community, an 
in particular Article 100 thereof; 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského hospodářského 
společenství, a zejména na článek 100 
této smlouvy, 

Having regard to the proposal from the 
Commission; 

s ohledem na návrh Komise, 

Having regard to the Opinion of the 
European Parliament;2)

s ohledem na stanovisko 
Shromáždění,2)

Having regard to the Opinion of the 
Economic and Social Committee;3)

s ohledem na stanovisko 
Hospodářského a sociálního výboru,3)

Whereas implementation of the principle 
that men and women should receive 
equal pay contained in Article 119 of the 
Treaty is an integral part of the 
establishment and functioning of the 
common market; 

vzhledem k tomu, že uplatnění zásady 
stejné odměny za práci pro muže a 
ženy, která je uvedena v článku 119 
Smlouvy, je nedílnou součástí vytvoření 
a fungování společného trhu; 

Whereas it is primarily the responsibility 
of the Member States to ensure the 
application of this principle by means of 
appropriate laws, regulations and 
administrative provisions; 

vzhledem k tomu, že je především 
úkolem členských států, aby zajistily 
uplatňování této zásady prostřednictvím 
odpovídajících právních a správních 
předpisů; 

Whereas the Council resolution of 21 
January 1974 4) concerning a social 
action programme, aimed at making it 
possible to harmonize living and 
working conditions while the 

vzhledem k tomu, že usnesení Rady ze 
dne 21. ledna 1974 o sociálním akčním 
programu 4)  s cílem umožnit vyrovnání 
životních a pracovních podmínek a 
vyrovnaný hospodářský a sociální 

                                                 
1)   OJ  L  045, 19.2.1975, p. 19   /   Úř. věst.  L 045, 19.2.1975, s. 19    /   CELEX  31975L0117       
2)  OJ  C 55, 13.5.1974, p. 43   /   Úř. věst. C 55, 13.5.1974, s. 43. 
3)  OJ  C 88, 26.7.1974, p. 7   /   Úř. věst. C 88, 26.7.1974, s. 7. 
4)  OJ  C 13, 12.2.1974, p. 1  /   Úř. věst. C 13, 12.2.1974, s. 1. 



improvement is being maintained and at 
achieving a balanced social and 
economic development of the 
Community, recognized that priority 
should be given to action taken on 
behalf of women as regards access to 
employment and vocational training and 
advancement, and as regards working 
conditions, including pay; 

rozvoj a sociální rovnováhu 
Společenství uznalo přednostní povahu 
akcí, které mají být provedeny ve 
prospěch žen, pokud jde o přístup k 
zaměstnání, odbornému vzdělání a 
zvyšování odborné kvalifikace a o 
pracovní podmínky včetně odměny za 
práci; 

Whereas it is desirable to reinforce the 
basic laws by standards aimed at 
facilitating the practical application of 
the principle of equality in such a way 
that all employees in the Community 
can be protected in these matters; 

vzhledem k tomu, že je žádoucí posílit 
základní právní předpisy ustanoveními 
zaměřenými na usnadnění praktického 
uplatňování zásady rovnosti tak, aby 
všichni zaměstnanci ve Společenství 
mohli požívat ochrany v této oblasti; 

Whereas differences continue to exist in 
the various Member States despite the 
efforts made to apply the resolution of 
the conference of the Member States of 
30 December 1961 on equal pay for 
men and women and whereas, 
therefore, the national provisions should 
be approximated as regards application 
of the principle of equal pay. 

vzhledem k tomu, že i přes úsilí 
směřující k provedení usnesení 
konference členských států o vyrovnání 
mezd pro muže a ženy, konané dne 30. 
prosince 1961, přetrvávají v členských 
státech rozdíly; že je tedy nutné sblížit 
vnitrostátní právní předpisy týkající se 
uplatňování zásady stejné odměny za 
práci, 

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

  

Article 1 Článek 1 

The principle of equal pay for men and 
women outlined in Article 119 of the 
Treaty, hereinafter called "principle of 
equal pay", means, for the same work or
for work to which equal value is 
attributed, the elimination of all 
discrimination on grounds of sex with 
regard to all aspects and conditions of 
remuneration. 

 

Zásadou stejné odměny za práci pro 
muže a ženy uvedenou v článku 119 
Smlouvy (dále jen "zásada stejné 
odměny") se rozumí pro stejnou práci 
nebo pro práci, které je přiznána stejná 
hodnota, odstranění veškeré 
diskriminace na základě pohlaví ve 
všech hlediscích a podmínkách 
odměňování. 

In particular, where a job classification 
system is used for determining pay, it 
must be based on the same criteria for 
both men and women and so drawn up 
as to exclude any discrimination on 
grounds of sex. 

Zejména pokud se pro stanovení 
odměny používá systém klasifikace 
prací, musí být založen na stejných 
kritériích pro muže i pro ženy a musí být 
sestaven tak, aby vyloučil diskriminaci 
na základě pohlaví. 

  

Article 2 Článek 2 

Member States shall introduce into their Členské státy zavedou do svých 



national legal systems such measures 
as are necessary to enable all 
employees who consider themselves 
wronged by failure to apply the principle 
of equal pay to pursue their claims by 
judicial process after possible recourse 
to other competent authorities. 

vnitrostátních právních řádů nezbytná 
opatření, která umožní všem 
zaměstnancům, kteří se cítí poškozeni v 
důsledku neuplatnění zásady stejné 
odměny, domáhat se svých práv soudní 
cestou, případně po využití opravných 
prostředků u jiných příslušných orgánů.

  

Article 3 Článek 3 

Member States shall abolish all 
discrimination between men and women 
arising from laws, regulations or 
administrative provisions, which is 
contrary to the principle of equal pay. 

Členské státy odstraní diskriminaci mezi 
muži a ženami vyplývající z právních a 
správních předpisů, které odporují 
zásadě stejné odměny. 

  

Article 4 Článek 4 

Member States shall take the necessary 
measures to ensure that provisions 
appearing in collective agreements, 
wage scales, wage agreements or 
individual contracts of employment 
which are contrary to the principle of 
equal pay shall be, or may be declared, 
null and void or may be amended. 

Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby ustanovení kolektivních 
smluv, mzdových tarifů, dohod o mzdě 
nebo individuálních pracovních smluv, 
která jsou v rozporu se zásadou stejné 
odměny, byla neplatná, mohla být 
prohlášena za neplatná nebo mohla být 
změněna. 

  

Article 5 Článek 5 

Member States shall take the necessary 
measures to protect employees against 
dismissal by the employer as a reaction 
to a complaint within the undertaking or 
to any legal proceedings aimed at 
enforcing compliance with the principle 
of equal pay. 

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
na ochranu zaměstnanců proti 
propouštění, které by bylo reakcí 
zaměstnavatele na stížnost podanou v 
podniku nebo na jakékoli soudní řízení 
zaměřené na dodržování zásady stejné 
odměny. 

  

Article 6 Článek 6 

Member States shall, in accordance 
with their national circumstances and 
legal systems, take the measures 
necessary to ensure that the principle of 
equal pay is applied. They shall see that 
effective means are available to take 
care that this principle is observed. 

Členské státy přijmou v souladu se 
svými vnitrostátními podmínkami a 
právními řády opatření nezbytná k 
zajištění uplatňování zásady stejné 
odměny. Ujistí se o existenci účinných 
prostředků, které umožňují dbát na 
dodržování této zásady. 

  



Article 7 Článek 7 

Member States shall take care that the 
provisions adopted pursuant to this 
Directive, together with the relevant 
provisions already in force, are brought 
to the attention of employees by all 
appropriate means, for example at their 
place of employment. 

Členské státy zajistí, aby opatření 
přijatá k provedení této směrnice i 
předpisy již v této oblasti platné byly 
oznámeny zaměstnancům všemi 
vhodnými prostředky, například 
oznámením na jejich pracovišti. 

  

Article 8 Článek 8 

1. Member States shall put into force 
the laws, regulations and administrative 
provisions necessary in order to comply 
with this Directive within one year of its 
notification and shall immediately inform 
the Commission thereof. 

1. Členské státy uvedou v účinnost 
právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí 
nejpozději do jednoho roku od 
oznámení této směrnice a neprodleně o 
nich uvědomí Komisi. 

2. Member States shall communicate to 
the Commission the texts of the laws, 
regulations and administrative 
provisions, which they adopt in the field 
covered by this Directive. 

2. Členské státy sdělí Komisi znění 
právních a správních předpisů, které 
přijmou v oblasti působnosti této 
směrnice. 

  

Article 9 Článek 9 

Within two years of the expiry of the 
one-year period referred to in Article 8, 
Member States shall forward all 
necessary information to the 
Commission to enable it to draw up a 
report on the application of this Directive 
for submission to the Council. 

Do dvou let po uplynutí období jednoho 
roku podle článku 8 předají členské 
státy Komisi veškeré potřebné údaje, 
které jí umožní sestavit zprávu o 
uplatňování této směrnice, kterou 
předloží Radě. 

  

Article 10 Článek 10 

This Directive is addressed to the 
Member States. 

Tato směrnice je určena členským 
státům. 

  

Done at Brussels, 10 February 1975. V Bruselu dne 10. února 1975. 

For the Council Za Radu 

The President předseda 

G. FITZGERALD G. FITZGERALD 

 


