
Na tyto a další otázky se bude snažit odpovědět tento leták, jehož cílem je přiblížit Vám
jednoduchým způsobem problematiku diskriminace OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽE-
NÍM. Dále Vám chceme poskytnout i několik základních rad pro případ, že jste se stal/a 
nebo se v budoucnu stanete obětí diskriminace. Pevně doufáme, že situací, ve kterých 
budete muset informace a postupy dále popsané použít, bude co nejméně.

Jak si ověřit, zda jsem se stal/a obětí diskriminace?
Většinou si stačí položit tuto základní otázku: „Jednalo by se v této situaci s osobou bez zdravot-

ního postižení stejně jako se mnou?” Pokud je odpověď záporná (nejednalo), vzniká podezření, že 

jste coby zdravotně postižená osoba vystavena diskriminačnímu jednání.

Co je diskriminace podle našich zákonů?
Definici pojmu diskriminace i prostředky obrany proti ní upravuje v České republice antidiskri-
minační zákon (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů).

Abychom mohli o diskriminaci mluvit z hlediska práva a mohli se proti ní bránit i právními pro-

středky, musí dojít k současnému naplnění následujících podmínek (tzv. test diskriminace):
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Vážení přátelé,

Mysl íte si,  že:
Dochází  k diskriminaci  osob se zdravotním postižením?
Jsou práva osob se zdravotním postižením ohrožena?

Nebo:
Máte zkušenosti  s  diskriminací?
Nevíte kam se obrátit?



S jednou fyzickou osobou (člověkem) se bude zacházet méně výhodně než s druhou; a záro-1. 
veň 

se tak bude dít z důvodu, který zákon zakazuje; a zároveň 2. 
k diskriminaci dojde v oblasti právních vztahů, které zákon zakazuje; a zároveň 3. 
nebude rozdílné jednání sledovat legitimní cíl. 4. 

Pokud rozdílné zacházení legitimní cíl sledovat bude, musí se tak dít přiměřenými prostředky. 

Antidiskriminační zákon
Antidiskriminační zákon zakazuje méně výhodné zacházení z důvodů: rasy, etnického původu, 

národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, 

víry a světového názoru. Antidiskriminační zákon rovněž považuje za diskriminaci z důvodu po-

hlaví situaci, která se zakládá na méně výhodném zacházení z důvodů těhotenství, mateřství 

nebo otcovství a z důvodu pohlavní identifikace (tzv. translidé). 

Rozdílné zacházení není ani zdaleka nežádoucí ve všech situacích, které právo zná. Právě nao-

pak. Rozlišovat v různých situacích je přirozenou a nezbytnou součástí života člověka. Diskrimi-

nací například nebude, pokud odkážeme více majetku dcerám než synům, stejně jako diskrimina-

cí nebude, pokud si například nevezmeme za manžela či manželku osobu určité barvy pleti atd. 

O diskriminaci se bude jednat, pokud se méně výhodné zacházení bude odehrávat v násle-
dujících oblastech života: 

práva na •	 zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 

přístupu k •	 povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

pracovních, •	 služebních poměrů a jiné závislé činnosti,

odměňování•	 , 

členství•	  a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích za-

městnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují, 

členství•	  a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace 

svým členům poskytují, 

přístupu ke zboží a službám•	 , včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich 

poskytování.
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Co je diskriminace z důvodu zdravotního postižení?
Pro diskriminaci z důvodu zdravotního postižení platí vše, co je uvedeno výše, přičemž méně vý-

hodné zacházení se děje právě z důvodu zdravotního postižení. Zdravotní postižení je z hlediska 

práva nutné odlišovat od zdravotního stavu, který není zakázaným diskriminačním důvodem. 

Pro potřeby antidiskriminačního zákona je zdravotní postižení vymezeno následovně: zdravot-
ním postižením se rozumí tělesné, smyslové, mentální, duševní nebo jiné postižení, které brání 

nebo může bránit osobám v jejich právu na rovné zacházení v oblastech vymezených antidiskri-

minačním zákonem; přitom musí jít o dlouhodobé zdravotní postižení, které trvá nebo má 
podle poznatků lékařské vědy trvat alespoň jeden rok.

Které další právní předpisy kromě antidiskriminačního zákona zakazují dis-
kriminaci? 
Právo na rovné zacházení však upravuje celá řada předpisů, např. zákon na ochranu spotřebite-
le, zákon o zaměstnanosti, služební zákon, zákon o vojácích z povolání, školský zákon aj. 

Co do rozdílného zacházení v rovině základních práv a svobod, zapovídá diskriminaci Listina 
základních práv a svobod (čl. 3 odst. 1 a čl. 1). Speciálně pro osoby se zdravotním postižením 

platí obecný zákaz diskriminace uvedený v čl. 5 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením (CRPD), kterou Česká republika ratifikovala. Česká republika však není smluvní 

stranou opčního protokolu ke jmenované Úmluvě, proto se její občané na rozdíl od občanů jiných 

(smluvních) států nemají možnost obracet na kontrolní orgán Úmluvy (Výbor pro práva osob se 

zdravotním postižením).

Co to je přímá diskriminace? 

Přímá diskriminace je konkrétní situace, v níž ten, kdo diskriminuje, zachází (nebo se dá předpo-

kládat, že by zacházel) s osobou jednou méně výhodně než s osobou druhou. Takové méně výhodné 

zacházení nemá žádné rozumné odůvodnění a zpravidla se děje na základě předsudku. Ne každá 

osobně pociťovaná nespravedlnost je však diskriminací. Přímou diskriminaci vymezuje antidiskri-

minační zákon jako „takové jednání nebo opomenutí (nejednání), kdy se s jednou osobou zachází 

méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné 

situaci” z důvodů a v oblastech, které zakazuje antidiskriminační zákon. Mezi nejdůležitější důvo-

dy, na základě kterých nesmí docházet k diskriminaci, patří zdravotní postižení.

Projekt rovná práva
pro všechny

Projekt rovná práva
pro všechny

Projekt je realizován 

za podpory Evropské unie

Realizuje:



Pro snadnější pochopení uvádíme několik typických příkladů přímé diskriminace:
Při pohovoru při přijímacím řízení do zaměstnání často nerozhodují znalosti a zkušenosti •	

uchazeče, ale předsudečná obava zaměstnávat osobu se zdravotním postižením.

Do obchodu není vpuštěna osoba s mentálním postižením.•	

Řidič autobusu MHD odmítne dopomoci osobě na vozíku v nástupu.•	

Co to je nepřímá diskriminace? 

Nepřímá diskriminace je jednou z forem diskriminace. Je také zakázaná a zpravidla ještě nebez-

pečnější než diskriminace přímá, jelikož bývá často obtížnější ji odhalit. Obecně by se dalo říci, že 

nepřímá diskriminace je situace, v níž se s někým zachází méně výhodně z důvodu, který je zdán-

livě odlišný než zakázaný, ve skutečnosti se však diskriminace děje právě z důvodu zakázaného. 

Pro osoby se zdravotním postižením jsou bohužel typické právě situace, v nichž čelí diskriminaci 

nepřímé. Antidiskriminační zákon nepřímou diskriminaci vymezuje jako „takové jednání nebo 

opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je ze zakázaného 

důvodu osoba znevýhodněna oproti ostatním”. Rozlišování podle zdánlivě neutrálního kritéria má 

typicky negativní dopad na osoby se zdravotním postižením. 

Pro snadnější pochopení uvádíme několik příkladů nepřímé diskriminace:
Školní jídelna odmítne žákovi ohřev jídla speciální diety •	 (tj. jídelna uvádí, že důvodem není 

zdravotní postižení žáka, ale nedostatečné vybavení jídelny).

Uchazečka o studium na vyšší odborné škole je odmítnuta s odůvodněním, že pokud se nevzdá •	

doprovodu svého asistenčního psa ve škole a ve výuce, nebude přijata. Ostatní žáci by mohli mít 

na psa alergii (tj. důvodem zdánlivě není zdravotní postižení, ale možná alergie na psí srst).

Osoba v doprovodu asistenčního psa je vykázána z MHD, protože asistenční pes nemá náhubek •	 (na psa je 

hleděno jako na běžného psa, který by mohl někoho pokousat, nikoliv jako na kompenzační pomůcku).

Zaměstnanec se zdravotním postižením dostává nižší mzdu než jeho kolegové. Oficiálně pro-•	

to, že je méně výkonný. Ve skutečnosti proto, že zaměstnavatel počítá s tím, že zaměstnanec 

pobírá invalidní důchod.

Co to je tzv. institut zavedení přiměřených opatření?
Speciálně na osoby se zdravotním postižením pamatuje antidiskriminační zákon institutem po-
vinnosti zavedení přiměřených opatření v oblasti pracovního práva, vzdělávání a přístupu 
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ke zboží a službám. Zaměstnavatel, poskytovatel služeb (typicky např. obchodník), poskytovatel 

vzdělávání (např. základní škola), ale i úřady či soudy mají povinnost přijmout taková opatření, 

aby osoba se zdravotním postižením, např. tělesným či smyslovým, měla přístup k zaměstnání, 

povolání, kariérnímu růstu, službám, vzdělání a správě (úřadům). Pokud taková opatření nejsou 

přijata, jedná se o nepřímou diskriminaci. 

Pro lepší pochopení uvádíme několik příkladů diskriminace:
Zaměstnanci se specifickými nároky na odpočinek je odmítnuta úprava pracovní doby a pře-•	

stávek (tj. „nám (firmě) nevadí, že jste zdravotně postižený, ale co by tomu řekli ostatní”).

Budova úřadu, soudu či jiné instituce nemá bezbariérový přístup a nejsou přijata ani náhradní řešení.•	

Zaměstnavatel velké IT společnosti odmítne nevidomého uchazeče o zaměstnání s tím, že ne-•	

budou kvůli němu pořizovat speciální software.

Zpracování webových stránek státní a veřejné správy nesplňují požadavky na bezbariérový •	

přístup pro nevidomé uživatele Internetu.

U institutu zavedení přiměřených opatření však platí určité meze. Posuzuje se, jakou míru užitku 

opatření přinese osobě se zdravotním postižením. Jak bude finančně náročné a únosné pro po-

skytovatele. Jinak bude posuzováno jednání firmy o pěti zaměstnancích a jinak např. úřadu jako 

zaměstnavatele či velké společnosti.

Co to je obtěžování resp. sexuální obtěžování?
Obtěžování je diskriminací. Nemusí být přitom pouze sexuální povahy. Obtěžování je jednání, je-

hož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti člověka a vytvoření zastrašujícího, nepřátel-

ského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí (např. nevhodné poznámky kolegů či 

vedoucího týkající se zdravotního postižení zaměstnance). Jednou z forem obtěžování je sexuální 

obtěžování. Platí pro něj výše uvedené, avšak takové jednání má sexuální povahu (např. zasílání 

e-mailů se sexuální tematikou kolegyni).

Co to je pronásledování?
Pronásledování je diskriminací. Pronásledování je situace, kdy se ten, kdo se domáhá svého práva 

nebýt diskriminován, stane terčem pronásledování či šikany proto, že se chtěl bránit (např. za-

městnanec podá žalobu k soudu pro diskriminaci a je mu ihned odejmuto osobní ohodnocení).
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Co to je pokyn k diskriminaci?
Pokyn k diskriminaci je z hlediska antidiskriminačního zákona diskriminací. Jedná se typicky 

o pokyn nadřízeného zaměstnance podřízenému, aby diskriminoval (např. ředitel firmy řekne 

před výběrovým řízením personalistovi, aby nebral zdravotně postižené uchazeče či ženy).

Co to je navádění k diskriminaci?
Navádění k diskriminaci je z hlediska antidiskriminačního zákona diskriminací. Jedná se typicky 

o navádění k diskriminaci ze „stejné řídicí úrovně” (např. jeden zaměstnanec navede druhého, 

aby šikanoval třetího zaměstnance).

Na koho se mohu obrátit, pokud si myslím, že jsem se stal/a obětí diskriminace?

a) Obecně se lze ve věcech diskriminace obracet na poradny Národní rady osob se zdravotním 
postižením ČR ve vybraných jednotlivých krajích a na celostátní poradnu pro obhajobu práv osob 

se zdravotním postižením v Praze – viz níže.

Seznam poraden NRZP ČR rok 2012:

Jihomoravský kraj
Cejl 892/32, 602 00 Brno

e-mail: poradnabrno@nrzp.cz

tel.: 542 214 110, 736 751 211, 542 214 111

Moravskoslezský kraj
Ostrčilova 2691/4, 702 00 Ostrava

e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz

tel.: 596 110 282, 736 751 206

Olomoucký kraj
Slovenská 594/5, 779 00 Olomouc

e-mail: poradnaolomouc@nrzp.cz

tel.: 585 242 865, 736 751 210
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Pardubický kraj
Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice

e-mail: poradnapardubice@nrzp.cz

tel.: 466 952 423, 736 751 202, 732 546 915

Plzeňský kraj
nám. Republiky 202/28, 301 00 Plzeň

e-mail: poradnaplzen@nrzp.cz

tel.: 377 224 879, 736 751 204, 736 751 217

Praha a Středočeský kraj
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

e-mail: poradna@nrzp.cz

tel.: 266 753 427, 266 753 431, 736 105 585

Ústecký kraj
Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

e-mail: poradnaunl@nrzp.cz

tel.: 475 208 661

b) S konkrétními případy je pak možné se obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana), 

který je v České republice tzv. equality body (tělesem, které má na základě evropských směrnic 

za úkol poskytovat pomoc obětem diskriminace). Více naleznete na www.ochrance.cz/diskrimi-

nace. 

c) V případě diskriminace při přístupu k zaměstnání a povolání a při jejich výkonu lze upozornit 

oblastní inspektoráty práce. Při diskriminaci v přístupu ke zboží a službám lze kontaktovat 

Českou obchodní inspekci. Upozorněním na závadnou situaci však nemá zpravidla oznamovatel 

diskriminace na šetření a jeho výsledek vliv. Státní orgán mu pouze (často na požádání) sdělí, jak 

věc dopadla a zda v dané situaci shledal pochybení spočívající v diskriminaci či nikoliv a případně 

zda za závadné jednání uložil sankci. 
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d) V určitých případech bývá nejefektivnějším právním prostředkem ochrany žaloba k civilnímu 
soudu. Diskriminační spory bývají však často velmi složité a bez odborné pomoci v nich bývá ob-

tížné uspět. Pokud uvažujete o právním řešení své situace formou žaloby k soudu, doporučujeme 

Vám obrátit se na odborníka z řad advokátů (Česká advokátní komora, www.cak.cz) eventuálně 

na veřejného ochránce práv, který (zdarma) poskytuje obětem diskriminace metodickou pomoc 

při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace (pro znalost detailů a pravomocí 

ombudsmana navštivte www.ochrance.cz/diskriminace). Ombudsman však není na rozdíl od ad-

vokáta oprávněn přímo zastupovat oběti diskriminace před soudy.
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NRZP ČR se v současné době intenzivně věnuje shromažďování informací o diskriminaci 
osob se zdravotním postižením v rámci projektu ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY. Pokud 
máte vlastní či zprostředkované zkušenosti s diskriminací z důvodu zdravotního postižení, 
velice bychom ocenili, kdybyste nás o nich informovali – ať už prostřednictvím dotazů na 
naše poradny nebo přímo na adrese NRZP ČR, Partyzánská 1 /7, 170 00 Praha 7 (info@
nrzp.cz, heslo DISKRIMINACE). Aktuální informace týkající se realizace projektu ROV-
NÁ PRÁVA PRO VŠECHNY naleznete na www.nrzp.cz/Diskriminace.

© Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7, www.nrzp.cz. 

Tento informační článek je součástí projektu „Rovná práva pro všechny”, který je podpořen Pro-

gramem Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). Tento 

program realizuje Evropská komise. Byl zřízen za účelem finanční podpory realizace cílů EU v ob-

lasti zaměstnávání, sociálních věcí a rovných příležitostí, a tím přispívá k dosažení cílů strategie 

Europa 2020 v uvedených oblastech. Sedmiletý program je určen všem zainteresovaným stranám, 

jež mohou pomoci vytvářet vhodnou a účinnou legislativu a politiku v oblasti zaměstnanosti a soci-

álních věcí v 27 zemích EU, EFTA-EEA, kandidátských přistupujících zemích EU. Pro více infor-

mací viz http://ec.europa.eu/progress. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. EK nenese odpo-

vědnost za použití těchto informací.


