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 Abstrakt  

Osoby se zdravotním postižením čelí velkým problémům na trhu práce, pokud 

chtějí nalézt zaměstnání. Jejich míra nezaměstnanosti je mnohem vyšší než míra 

nezaměstnanosti osob bez zdravotního postižení. Zdravotní postižení jako takové je 

přitom jenom částí problému. Zaměstnavatelé  často nechtějí zaměstnávat osoby se 

zdravotním postižením, protože vidí pouze jejich zdravotní postižení a nikoliv jejich 

schopnosti. Mnoho zaměstnavatelů má stále předsudky ohledně zdravotně postižených 

osob a jejich schopností. Považují je za dost často nemocné a za osoby s nízkou 

produktivitou. Hodně zaměstnavatelů nemá představu, co mohou osoby se zdravotním 

postižením i přes svá omezení vykonávat za pomoci asistenčních technologií. 

Z tohoto důvodu bych ve své disertační práci chtěla zkoumat do hloubky 

právní úpravu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v mezinárodních  právně 

závazných i nezávazných dokumentech, v české právní úpravě a v právní úpravě 

některých vybraných států. 

Historicky byla osobám se zdravotním postižením věnována pozornost 

zákonodárců po první světové válce, kdy se tisíce zraněných a postižených lidí vracelo 

po válce domů. Stát se cítil být jim zavázán z důvodu jejich  oběti pro blaho národa. V 

tuto dobu vstoupily v účinnost první zákony o zaměstnávání válečných invalidů a 

jejich pracovní rehabilitaci. 

 Druhá vlna  zákonů přišla po druhé světové válce. Zákony o zaměstnávání 

válečných invalidů a jejich pracovní rehabilitaci byly novelizovány a zdokonaleny. 

Nicméně skutečná změna v přístupu k osobám se zdravotním postižením přišla 

později. 

Pro toto období byl typický medicínský přístup k zdravotnímu postižení. 

Důraz byl kladen na vadu, zdravotní postižení jedince, bylo vyvíjeno úsilí na jeho 

vyléčení, na jeho rehabilitaci. Avšak problémy s integrací osob se zdravotním 



postižením do společnosti byly zcela opomíjeny. Podle tohoto přístupu bylo jediným 

důvodem, který zabraňoval plné integraci do společnosti bylo zdravotní postižení a nic 

víc.  

V šedesátých letech dvacátého století byly počátky nového přístupu ke 

zdravotnímu postižení – sociálního přístupu, jeho začátky byly spojeny s hnutím za 

občanská práva. Podle sociálního přístupu je zdravotní postižení vnímáno jako 

důsledek enviromentálních, sociálních a postojových bariér, které brání osobám se 

zdravotním postižením v plném požívání jejich práv. Proto bylo vyvíjeno úsilí 

eliminovat všechny bariéry zabraňující osobám se zdravotním postižením účastnit se 

života společnosti. 

Ve druhé kapitole svojí disertační práce se zabývám problémem zaměstnávání 

osob se zdravotním postižením a zákazem jejich diskriminace v mezinárodním 

dokumentech. Začínám dokumenty Organizace spojených národ - Všeobecnou 

deklarací lidských práv. Dále pokračuji Mezinárodním paktem o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech, Světovým akčním programem na podporu zdravotně 

postižených osob a pak zkoumám Standardní pravidla OSN pro vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Hodně pozornosti je věnováno 

Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením. 

V další kapitole se zabývám zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a 

zákazem jejich diskriminace v dokumentech Mezinárodní organizace práce. 

Nejdůležitější mezi nimi je Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a zaměstnávání 

invalidů.  

Dále jsem zkoumala dokumenty Rady Evropy. Zaměřila jsem se na Evropskou 

sociální chartu. Charta obsahuje článek 15, který stanovuje právo tělesně nebo duševně 

postižených osob na odbornou přípravu k výkonu povolání a na profesní a sociální 

readaptaci. Poté jsem se soustředila na Revidovanou sociální chartu z roku 1996, která 

stanovuje právo osob se zdravotním postižením na nezávislost, sociální integraci a 

účast na životě společnosti. Dále jsem analyzovala Akční plán Rady Evropy na 

podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti. 



Pátá kapitola je věnována zaměstnávání osob se zdravotním postižením a 

zákazu jejich diskriminace v evropském právu. Obzvláště se soustředím na  původní 

článek 13 Smlouvy o ES (nyní článek 19 SFEU). Stanovuje se tu, že může Rada na 

návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně přijmout 

vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě pohlaví, rasového nebo etnického 

původu, náboženského vyznání nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku 

nebo sexuální orientace. Na základě článku 13 byla přijata směrnice Rady 2000/78/ES, 

kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Je to 

dokument zásadní povahy, který zakazuje diskriminace  v zaměstnání a povolání z 

důvodu zdravotního postižení a který zakotvuje povinnost zaměstnavatelů poskytnout 

osobám se zdravotním postižením přiměřené úpravy. Nakonec se zabývám 

Lisabonskou smlouvou a změnami, které způsobila. 

V další kapitole se zaměřuji na českou právní úpravu. Začínám s problematikou 

zákazu diskriminace v Ústavě a poté pokračuji zákazem diskriminace v zákoně o 

zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění. Dále se zabývám podobnými 

ustanoveními v zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném znění. Zaobírám se 

především § 16 zakotvujícím obecnou zásadu zákazu diskriminace. Tento  paragraf byl 

v minulosti velmi problematický, neboť společně s § 17 odkazoval na 

antidiskriminační zákon, který nebyl dlouhou dobu přijat, tento zákon byl schválen až 

v nedávné době. Po určitou dobu tak byla mezera v této právní úpravě. Poté se 

zabývám antidiskriminačním zákonem č. 198/2009 Sb. 

Poté se zabývám definicí osob se zdravotním postižením tak, jak je vymezena v 

článku 67 a poté se soustředím na zákaz diskriminace z důvodu zdravotního stavu. 

Mnoho pozornosti je věnováno právu osob se zdravotním postižením na pracovní 

rehabilitaci. Dále se zaměřuji na podněty státu k vytváření chráněných pracovních míst 

a chráněných pracovních dílen. Poté je analyzován český systém kvót. 

Dále se zabývám ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb., v platném 

znění, které specificky upravují postavení osob se zdravotním postižením. Soustředím 

se obzvláště na odměňování osob se zdravotním postižením a na zvláštní podmínky 

zdravotně postižených osob pobírajících invalidní důchod. 



V sedmé kapitole se zabývám různými právními úpravami zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením a zákazu jejich diskriminace ve vybraných státech. Zvolila 

jsem si právní úpravu ve Spojených státech amerických, která je známá pro svůj 

průkopnický charakter v této oblasti. Poté jsem si vybrala právní úpravy upravující 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Rakousku a ve Francii, protože obě 

tyto země mají dlouhou historii v oblasti ochrany práv osob se zdravotním postižením. 

Poslední část je věnována celkovému zhodnocení legislativy a situaci zdravotně 

postižených na trhu práce. Celkové zhodnocení naší právní úpravy je relativně dobré. 

Snese srovnání s právní úpravou vyspělých zemí s mnohaletou tradicí 

antidiskriminační legislativy a podpůrných opatření pro osoby se zdravotním 

postižením. Co poněkud zaostává, jsou celkové výdaje na politiku zaměstnanosti. To 

by mohlo být zlepšeno poté, co překonáme ekonomickou krizi. V budoucnu nejvíce 

změn v oblasti práva zdravotně postižených s sebou přinese Úmluva o právech osob se 

zdravotním postižením. Jsem přesvědčená, že bude mít velmi pozitivní dopad na 

situaci osob se zdravotním postižením.  


