
COUNCIL DIRECTIVE SMĚRNICE RADY 

76/207/EEC 76/207/EHS 
of 9 February 1976 ze dne 9. února 1976 

  
on the implementation of the 
principle of equal treatment for 
men and women as regards 
access to employment, 
vocational training and 
promotion, and working 
conditions1)  

o zavedení zásady rovného 
zacházení pro muže a ženy, 
pokud jde o přístup k 
zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a postupu v 
zaměstnání a o pracovní 
podmínky1)

  

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES,  

RADA EVROPSKÝCH 
SPOLEČENSTVÍ, 

Having regard to the Treaty establishing 
the European Economic Community, 
and in particular Article 235 thereof,  

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského hospodářského 
společenství, a zejména na článek 235 
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 Evropského 
parlamentu,2)

Having regard to the opinion of the 
Economic and Social Committee,3)

s ohledem na stanovisko 
Hospodářského a sociálního výboru,3)

Whereas the Council, in its resolution of 
21 January 1974 concerning a social 
action programme4), included among the 
priorities action for the purpose of 
achieving equality between men and 
women as regards access to 
employment and vocational training and 
promotion and as regards working 
conditions, including pay;  

vzhledem k tomu, že Rada v usnesení 
ze dne 21. ledna 1974 o sociálním 
akčním programu4) zahrnula mezi 
priority činnost za účelem dosažení 
rovnosti mezi muži a ženami, pokud jde 
o přístup k zaměstnání, odbornému 
vzdělávání a postupu v zaměstnání a 
pokud jde o pracovní podmínky včetně 
odměňování; 

Whereas, with regard to pay, the Council 
adopted on 10 February 1975 Directive 
75/117/EEC on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the 

vzhledem k tomu, že pokud jde o 
odměňování, přijala Rada dne 10. 
února 1975 směrnici 75/117/EHS o 
sbližování právních předpisů členských 

                                                 
1)   OJ  L 039, 14.2.1976, p. 40  /  Úř. věst.  L 039, 14.2.1976, s. 40   /   CELEX  31976L0207. 
2)   OJ  C 111, 20.5.1975, p. 14   /  Úř. věst.  C 111, 20.5.1975, s. 14. 
3)    OJ C 286, 15.12.1975, p. 8   /   Úř. věst.  C 286, 15.12.1975, s. 8.  
4)    OJ C 13, 12.2.1974, p. 1  /  Úř. věst.  C 13, 12.2.1974, s. 1. 
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application of the principle of equal pay 
for men and women5) ;  

států týkajících se uplatňování zásady 
stejné odměny za práci pro muže a 
ženy5); 

Whereas Community action to achieve 
the principle of equal treatment for men 
and women in respect of access to 
employment and vocational training and 
promotion and in respect of other 
working conditions also appears to be 
necessary ; whereas, equal treatment for 
male and female workers constitutes one 
of the objectives of the Community, in so 
far as the harmonization of living and 
working conditions while maintaining 
their improvement are inter alia to be 
furthered ; whereas the Treaty does not 
confer the necessary specific powers for 
this purpose;  

vzhledem k tomu, že činnost 
Společenství za účelem dosažení 
zásady rovného zacházení pro muže a 
ženy, pokud jde o přístup k 
zaměstnání, odbornému vzdělávání a 
postupu v zaměstnání a pokud jde o 
další pracovní podmínky, se také zdá 
být nezbytná; že rovné zacházení pro 
pracující muže a ženy představuje 
jeden z cílů Společenství, zejména 
pokud jde o podporu vyrovnání v 
rozvoji životních a pracovních 
podmínek pracovníků; že Smlouva k 
tomuto účelu nestanoví nezbytné 
pravomoci; 

Whereas the definition and progressive 
implementation of the principle of equal 
treatment in matters of social security 
should be ensured by means of 
subsequent instruments,  

vzhledem k tomu, že vymezení a 
postupné zavedení zásady rovného 
zacházení v otázkách sociálního 
zabezpečení by mělo být zajištěno 
dalšími nástroji, 

HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE: PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: 

  

Article 1 Článek 1 

1. The purpose of this Directive is to put 
into effect in the Member States the 
principle of equal treatment for men and 
women as regards access to 
employment, including promotion, and to 
vocational training and as regards 
working conditions and, on the 
conditions referred to in paragraph 2, 
social security. This principle is 
herinafter referred to as "the principle of 
equal treatment." 

1. Účelem této směrnice je zavést v 
členských zemích zásadu rovného 
zacházení pro muže a ženy, pokud jde 
o přístup k zaměstnání včetně postupu 
v zaměstnání a k odbornému 
vzdělávání a pokud jde o pracovní 
podmínky, a za podmínek uvedených v 
odstavci 2, o sociálním zabezpečení. 
Tato zásada je dále uváděna jako 
"zásada rovného zacházení." 

2. With a view to ensuring the 
progressive implementation of the 
principle of equal treatment in matters of 
social security, the Council, acting on a 
proposal from the Commission, will 
adopt provisions defining its substance, 
its scope and the arrangements for its 

2. K zajištění postupného zavedení 
zásady rovného zacházení v oblasti 
sociálního zabezpečení přijme Rada na 
návrh Komise předpisy vymezující 
zejména její obsah, rozsah a prováděcí 
pravidla. 

                                                                                                                                                         
5)   OJ  L 45, 19.2.1975, p. 19   /   Úř. věst.  C 45, 19.2.1975, s. 19   /   CELEX  31975L0117. 
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application.  

  

Article 2 Článek 2 

1. For the purposes of the following 
provisions, the principle of equal 
treatment shall mean that there shall be 
no discrimination whatsover on grounds 
of sex either directly or indirectly by 
reference in particular to marital or family 
status.  

1. Zásadou rovného zacházení ve 
smyslu následujících ustanovení se 
rozumí vyloučení jakékoli diskriminace 
na základě pohlaví buď přímo, nebo 
nepřímo s ohledem zejména na 
manželský nebo rodinný stav. 

2. This Directive shall be without 
prejudice to the right of Member States 
to exclude from its field of application 
those occupational activities and, where 
appropriate, the training leading thereto, 
for which, by reason of their nature or 
the context in which they are carried out, 
the sex of the worker constitutes a 
determining factor.  

2. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států vyloučit z oblasti její 
působnosti ty pracovní činnosti, a 
popřípadě i vzdělávání k nim vedoucí, 
u nichž z důvodů jejich povahy nebo 
podmínek jejich výkonu představuje 
pohlaví pracovníka určující prvek. 

3. This Directive shall be without 
prejudice to provisions concerning the 
protection of women, particularly as 
regards pregnancy and maternity.  

3. Touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení týkající se ochrany žen, 
zejména pokud jde o těhotenství a 
mateřství. 

4. This Directive shall be without 
prejudice to measures to promote equal 
opportunity for men and women, in 
particular by removing existing 
inequalities which affect women's 
opportunities in the areas referred to in 
Article 1 (1).   

4. Touto směrnicí nejsou dotčena 
opatření na podporu rovných 
příležitostí pro muže i ženy, zejména 
odstraňování stávajících nerovností 
ovlivňujících příležitosti žen v oblastech 
uvedených v čl. 1 odst. 1.  

  

Article 3 Článek 3 

1. Application of the principle of equal 
treatment means that there shall be no 
discrimination whatsover on grounds of 
sex in the conditions, including selection 
criteria, for access to all jobs or posts, 
whatever the sector or branch of activity, 
and to all levels of the occupational 
hierarchy.  

1. Uplatňování zásady rovného 
zacházení znamená vyloučení jakékoli 
diskriminace na základě pohlaví v 
podmínkách přístupu, včetně kritérií 
výběru, ke všem zaměstnáním nebo 
pracovním místům, nezávisle na oboru 
nebo odvětví činnosti, a ke všem 
stupňům hierarchie pracovních funkcí. 

2. To this end, Member States shall take 
the measures necessary to ensure that: 

2. K tomuto účelu přijmou členské státy 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby

(a) any laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the 

a) byly zrušeny všechny právní a 
správní předpisy, které odporují zásadě 
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principle of equal treatment shall be 
abolished; 

rovného zacházení; 

(b) any provisions contrary to the 
principle of equal treatment which are 
included in collective agreements, 
individual contracts of employment, 
internal rules of undertakings or in rules 
governing the independent occupations 
and professions shall be, or may be 
declared, null and void or may be 
amended;  

b) byla nebo mohla být prohlášena za 
neplatná od samého počátku nebo aby 
byla změněna všechna ustanovení 
kolektivních smluv, individuálních 
pracovních smluv, vnitřních řádů 
podniků a statutů svobodných povolání, 
která odporují zásadě rovného 
zacházení; 

(c) those laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the 
principle of equal treatment when the 
concern for protection which originally 
inspired them is no longer well founded 
shall be revised ; and that where similar 
provisions are included in collective 
agreements labour and management 
shall be requested to undertake the 
desired revision.  

c) byly přezkoumány právní a správní 
předpisy odporující zásadě rovného 
zacházení, které byly původně určeny k 
ochraně, ale již nejsou opodstatněné; a 
pokud podobná ustanovení obsahují 
kolektivní smlouvy, aby byli sociální 
partneři požádáni o žádoucí 
přezkoumání. 

  

Article 4 Článek 4 

Application of the principle of equal 
treatment with regard to access to all 
types and to all levels, of vocational 
guidance, vocational training, advanced 
vocational training and retraining, means 
that Member States shall take all 
necessary measures to ensure that:  

Uplatňování zásady rovného 
zacházení, pokud jde o přístup ke 
všem druhům a ke všem úrovním 
odborného poradenství pro volbu 
povolání, odborného vzdělávání, 
dalšího odborného vzdělávání a 
rekvalifikace, znamená, že členské 
státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby 

(a) any laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the 
principle of equal treatment shall be 
abolished; 

a) byly zrušeny všechny právní a 
správní předpisy, které odporují zásadě 
rovného zacházení; 

(b) any provisions contrary to the 
principle of equal treatment which are 
included in collective agreements, 
individual contracts of employment, 
internal rules of undertakings or in rules 
governing the independent occupations 
and professions shall be, or may be 
declared, null and void or may be 
amended;  

b) byla nebo mohla být prohlášena za 
neplatná nebo mohla být změněna 
všechna ustanovení kolektivních smluv, 
individuálních pracovních smluv, 
vnitřních předpisů podniků a předpisů 
upravujících postavení svobodných 
povolání, která odporují zásadě 
rovného zacházení; 

(c) without prejudice to the freedom c) aniž je dotčena samospráva 
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granted in certain Member States to 
certain private training establishments, 
vocational guidance, vocational training, 
advanced vocational training and 
retraining shall be accessible on the 
basis of the same criteria and at the 
same levels without any discrimination 
on grounds of sex.  

přiznaná v některých členských státech 
určitým soukromým vzdělávacím 
zařízením, byly odborné poradenství, 
odborné vzdělávání, další odborné 
vzdělávání a rekvalifikace přístupny na 
základě stejných kritérií a na stejných 
úrovních bez jakékoli diskriminace na 
základě pohlaví. 

  

Article 5 Článek 5 

1. Application of the principle of equal 
treatment with regard to working 
conditions, including the conditions 
governing dismissal, means that men 
and women shall be guaranteed the 
same conditions without discrimination 
on grounds of sex.  

1. Uplatňování zásady rovného 
zacházení, pokud jde o pracovní 
podmínky, včetně podmínek 
upravujících propouštění, znamená, že 
mužům i ženám jsou zaručeny stejné 
podmínky bez diskriminace na základě 
pohlaví. 

2. To this end, Member States shall take 
the measures necessary to ensure that: 

2. K tomuto účelu přijmou členské státy 
nezbytná opatření k zajištění toho, aby

(a) any laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the 
principle of equal treatment shall be 
abolished; 

a) byly zrušeny všechny právní a 
správní předpisy, které odporují zásadě 
rovného zacházení; 

(b) any provisions contrary to the 
principle of equal treatment which are 
included in collective agreements, 
individual contracts of employment, 
internal rules of undertakings or in rules 
governing the independent occupations 
and professions shall be, or may be 
declared, null and void or may be 
amended;  

b) byla nebo mohla být prohlášena za 
neplatná nebo mohla být změněna 
všechna ustanovení kolektivních smluv, 
individuálních pracovních smluv, 
vnitřních předpisů podniků a předpisů 
upravujících postavení svobodných 
povolání, která odporují zásadě 
rovného zacházení; 

(c) those laws, regulations and 
administrative provisions contrary to the 
principle of equal treatment when the 
concern for protection which originally 
inspired them is no longer well founded 
shall be revised ; and that where similar 
provisions are included in collective 
agreements labour and management 
shall be requested to undertake the 
desired revision.  

c) byly přezkoumány právní a správní 
předpisy odporující zásadě rovného 
zacházení, které byly původně určeny k 
ochraně, ale již nejsou opodstatněné; a 
pokud podobná ustanovení obsahují 
kolektivní smlouvy, aby byli sociální 
partneři požádáni o žádoucí 
přezkoumání. 

  

Article 6 Článek 6 

Member States shall introduce into their Členské státy zavedou do svého 
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national legal systems such measures 
as are necessary to enable all persons 
who consider themselves wronged by 
failure to apply to them the principle of 
equal treatment within the meaning of 
Articles 3, 4 and 5 to pursue their claims 
by judicial process after possible 
recourse to other competent authorities. 

právního řádu nezbytná opatření, aby 
umožnily každé osobě, která se cítí 
poškozena nedodržením zásady 
rovného zacházení ve smyslu článků 3, 
4 a 5, domáhat se nápravy soudní 
cestou případně poté, co se obrátila na 
jiné příslušné orgány. 

  

Article 7 Článek 7 

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 treatment.  

Členské státy přijmou veškerá 
nezbytná opatření na ochranu 
pracovníků před propouštěním, které je 
reakcí zaměstnavatele na stížnost 
podanou na úrovni podniku nebo 
soudní žalobu usilující o dodržování 
zásady rovného zacházení. 

  

Article 8 Článek 8 

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 předpisy 
přijaté k provedení této směrnice a 
odpovídající předpisy, které jsou již 
platné, byly oznámeny zaměstnancům 
všemi odpovídajícími prostředky, 
například oznámením na jejich 
pracovišti. 

  

Article 9 Článek 9 

1. Member States shall put into force the 
laws, regulations and administrative 
provisions necessary in order to comply 
with this Directive within 30 months 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 třiceti měsíců po jejím 
oznámení a neprodleně o nich uvědomí 
Komisi. 

However, as regards the first part of 
Article 3 (2) (c) and the first part of 
Article 5 (2) (c), Member States shall 
carry out a first examination and if 
necessary a first revision of the laws, 
regulations and administrative provisions 
referred to therein within four years of 
notification of this Directive.  

Avšak pokud jde o čl. 3 odst. 2 písm. c) 
první část a čl. 5 odst. 2 písm. c) první 
část, provedou členské státy první 
hodnocení, a je-li to nezbytné, první 
přezkoumání právních a správních 
předpisů v nich uvedených do čtyř let 
po oznámení této směrnice. 

2. Member States shall periodically 
assess the occupational activities 

2. Členské státy pravidelně 
přezkoumávají pracovní činnosti 
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referred to in Article 2 (2) in order to 
decide, in the light of social 
developments, whether there is 
justification for maintaining the 
exclusions concerned. They shall notify 
the Commission of the results of this 
assessment.  

uvedené v čl. 2 odst. 2, aby z hlediska 
společenského vývoje rozhodly, zda je 
opodstatněné zachovávat dotyčné 
výjimky. O výsledcích přezkoumání 
uvědomí Komisi. 

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

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

  

Article 10 Článek 10 

Within two years following expiry of the 
30-month period laid down in the first 
subparagraph of Article 9 (1), 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.  

Členské státy sdělí Komisi do dvou let 
po uplynutí lhůty 30 měsíců stanovené 
v čl. 9 odst. 1 prvním pododstavci 
veškeré informace nezbytné k tomu, 
aby Komise vypracovala pro Radu 
zprávu o uplatňování této směrnice. 

  

Article 11 Článek 11 

This Directive is addressed to the 
Member States. 

Tato směrnice je určena členským 
státům. 

  

Done at Brussels, 9 February 1976.  V Bruselu dne 9. února 1976. 

For the Council  Za Radu 

The President  předseda 

G. THORN  G. THORN 
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