
Komisař pro ochranu 
rovnoprávnosti je 
samostatný a nezávislý 
subjekt, specializovaný 
pro boj proti diskriminaci

Rovnoprávnost, 
naše právo a 
naše zodpovědnost

Stížnost může podat každý, kdo se považuje za diskriminovaného a 
jeho jménem a s jeho souhlasem to může udělat i organizace, 
která se zabývá ochranou lidských prav, nebo nějaká jiná osoba. 

Ve stížnosti je nutno uvést: kdo je diskriminován, jak je diskrimino-
ván a kdo je diskriminátor, stejně jako i dostupné důkazy o 
diskriminaci. 

Stížnost se podává v písemné formě a musí být podepsána. 

Může být podána faxem, elektronickou poštou a v oprávněných 
případech ústně, spolu se záznamem. 

Komisař nemůže jednat na základě anonymních stížností.

Velmi jednoduché, 
podáním stížnosti.

Jak se dostat ke komisařce?

www.ravnopravnost.gov.rs

Stížnosti se podávají na adrese:
Komisař pro ochranu rovnoprávnosti
Beogradska 70, 11000 Bělehrad
Telefon/fax: 011 243 6464
e-mail: poverenik@ravnopravnost.gov.rs

Adresa kanceláře pro příjem občanů:
Nemanjina 22-26, Bělehrad
Kancelář je otevřena v úterý a čtvrtek 
Objednávání telefonicky 011 243 8020 a 011 243 6464

Překlad a tisk této brožury financovala Delegace EU v Srbsku přes IPA 2011 projekt  

„Provádění antidiskriminačních politik v Srbsku“

Češki jezik



Diskriminace je každé neo-
právněné dělání rozdílů nebo 
rozdílné zacházení (vyloučení, 
omezování nebo upřednostňování) 
vůči osobám nebo skupinám, 
otevřeně nebo skrytým způso-
bem, na základě nějaké jejich 
osobní vlastnosti, jako jsou rasa, 
barva kůže, občanství, národnostní 
příslušnost nebo etnický původ, 
jazyk, náboženské nebo politické 
přesvědčení, pohlaví, sexuální 
orientace a ostatní.

Diskriminace je nestejné zacházení s rovnými a stejné 
zacházení s nerovnými.

  nepřímá diskriminace
 přímá diskriminace
 porušení zásady rovných prav   

povinností
 zákaz výzvy k odpovědnosti
 sdružení za účelem provádění 

diskriminace
 projevy nenávisti
 ponižování a obtěžování
 těžké formy diskriminace 

(rasová, nacionální, náboženská 
nesnášenlivost, vícenásobná 
diskriminace, diskriminace ze 
strany státních orgánů, 
obchodování s lidmi)гана, 
трговина људима)

Ne každé dělání rozdílů je diskrimi-
nace. Existují případy kdy je dělání 
rozdílů oprávněné a povolené.

Na příklad, nerovné zacházeni je 
povoleno při uzavřeni pracovního 
poměru, pro jehož vykonávání je 
nezbytné, aby zaměstnaná osoba 
měla nějakou zvláštni osobní 
vlastnost (vysokoškolské vzdélání, 
určité psycho-fyzické schopnosti 
apod.).

S důvěrou v komisářku

Před tím, než cokoli podnikne, 
komisař může navrhnout smír, aby 
diskriminována osoba a diskriminátor 
s pomocí smírce překonali problém.

Když obdrží stížnost, komisař provádí 
řízení, zjišťuje skutečnosti a vydává 
stanovisko, zda byla provedena 
diskriminace a pokud byla, vydává 
doporučení diskriminátorovi, aby 
odstranil porušení práva. Pokud 
diskriminátor nejednal v souladu s 
doporučením, komisař vydává 
upozornění a pokud ani potom 
nejedná v souladu s doporučením, 
komisař informuje veřejnost.

Pokud posoudí, že je třeba, komisař 
může zahájit soudní proces, se 
souhlasem diskriminované osoby. 

Komisař podává hlášení o 
přestupcích, které jsou určeny 
antidiskriminačním zákonem. 

 rasa, barva kůže,  ředkové, 
občanství, nacionální příslušnost 
nebo etnický původ, jazyk, 
náboženské nebo politické 
přesvědčení,

 pohlaví, genderová identita, 
sexuální orientace,

 stav majetku, narození, 
genetické jedinečnosti, 
zdravotní stav, invalidita,

 manželský a rodinný stav, věk, 
vzhled,

 trestnost, 
 členství v politických, 

odborových a jiných 
organizacích a

 každá jiná opravdová nebo      
předpokládaná osobní 
vlastnost.

Prof. Dr. Nevena Petrušić

Komisařka pro ochranu 
rovnoprávnosti

Je řádnou profesorkou Právnické 
fakulty Univerzity v Nišu. Než byla 
vybrána za komisařku, byla 
děkankou fakulty. Je autorkou přes 
20 učebnic, monografií, studií, 
příruček i více než 150 vědeckých a 
odborných článků. Aktivně pracuje 
v nevládním sektoru, zejména v 
oblasti lidských prav, v oblasti 
ženských prav a genderové 
rovnoprávnosti. Je nositelkou ceny 
OEBS.

Boj proti všem formám a způsobům 
diskriminace je naší misí a smyslem 
naše práce. Proto Vás chci ujistit, že 
každá Vaše stížnost bude pečlivě 
vzata v úvahu a že v případě 
diskriminace použijeme veškeré 
dostupné prostředky, abychom Vás 
ochránili. Diskriminace se nesmí 
tolerovat. Proto reagujte a žádejte o 
ochranu! Každý úspěšně ukončený 
případ diskriminace bude vzácný 
příspěvek v budování demokratické 
a tolerantní společnosti, ve které 
všichni občané a občanky mají 
stejné šance na rovnoprávný, aktivní 
a produktivní účast ve všech 
segmentech společenského života.

Dr. Nevena Petrušić

Formy diskriminace

Co NEN  diskriminace?Í Co komisař může udělat?

Základy diskriminace

Řízení na základě 
stížnosti trvá až 90 dnů a 
je úplně zdarma.

Sm eniíř

Co JE diskriminace?

Vydání stanoviska a doporučení

Vznášení obvinění

Podání hlášení o přestupku


