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Antidiskriminační zákon1 

§ 1 odst. 1 

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a v návaznosti 

na Listinu základních práv a svobod a mezinárodní smlouvy, které jsou součástí právního 

řádu, blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve věcech 

a) práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání, 

b) přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, 

c) pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování, 

d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích 

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

e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní 

korporace svým členům poskytují, 

f) sociálního zabezpečení, 

g) přiznání a poskytování sociálních výhod, 

h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování, 

i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování, 

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

poskytování. 

  

                                                        

1 zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů (antidiskriminační zákon) 
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§ 2 odst. 3 

Přímou diskriminací se rozumí takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou 

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

ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální 

orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 

§ 3 

(1) Nepřímou diskriminací se rozumí takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě 

zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo praxe je z některého z důvodů uvedených 

v § 2 odst. 3 osoba znevýhodněna oproti ostatním. Nepřímou diskriminací není, pokud toto 

ustanovení, kritérium nebo praxe je objektivně odůvodněno legitimním cílem a prostředky 

k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné.  

(2) Nepřímou diskriminací z důvodu zdravotního postižení se rozumí také odmítnutí 

nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením 

přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému 

postupu v zaměstnání, aby mohla využít pracovního poradenství, nebo se zúčastnit jiného 

odborného vzdělávání, nebo aby mohla využít služeb určených veřejnosti, ledaže by takové 

opatření představovalo nepřiměřené zatížení. 

(3) Při rozhodování o tom, zda konkrétní opatření představuje nepřiměřené zatížení, je třeba 

vzít v úvahu 

 a) míru užitku, kterou má osoba se zdravotním postižením z realizace opatření, 

 b) finanční únosnost opatření pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je má realizovat, 

 c) dostupnost finanční a jiné pomoci k realizaci opatření a 

 d) způsobilost náhradních opatření uspokojit potřeby osoby se zdravotním postižením. 

§ 4  

(1) Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování související s důvody uvedenými v § 2 odst. 3, 

a) jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, 

nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo b) které může být 

oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností 

vyplývajících z právních vztahů. 

(2) Sexuálním obtěžováním se rozumí chování podle odstavce 1, které má sexuální povahu. 

(3) Pronásledováním se rozumí nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž 

došlo v důsledku uplatnění práv podle tohoto zákona. 

(4) Pokynem k diskriminaci se rozumí chování osoby, která zneužije podřízeného postavení 

druhého k diskriminaci třetí osoby. 

(5) Naváděním k diskriminaci se rozumí chování osoby, která druhého přesvědčuje, utvrzuje 

nebo podněcuje, aby diskriminoval třetí osobu. 
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§ 7 odst. 1 

Diskriminací není rozdílné zacházení z důvodu pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního 

postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru ve věcech uvedených v § 1 odst. 

1 písm. f) až j), pokud je toto rozdílné zacházení objektivně odůvodněno legitimním cílem 

a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné. Ustanovení § 6 tím není dotčeno. 

 

Školský zákon2 

§ 2 odst. 1 

Vzdělávání je založeno na zásadách 
  
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu 
Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, 
jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu 
a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana, 
  
b) zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, 
 
c) vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků 
vzdělávání… 
 
§ 16 
 
(2) Podpůrná opatření spočívají v 
 
…h) využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 
přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi 
nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu 
podle zvláštních právních předpisů, nebo 
  
i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 
upravených. 
 
(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, 
závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými 
poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy 
nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. Zařadit do takové třídy, studijní skupiny 
nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka nebo studenta uvedené 
ve větě první, shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních 
vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního 
poskytování podpůrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 
2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělávacích možností a k uplatnění jeho práva 
na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého žáka nebo studenta 

                                                        
2 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
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nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení 
a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta. 
 
(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol 
zřizovaných ministerstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, 
kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný 
souhlas ministerstva, v případě ostatních škol souhlas krajského úřadu. 
 
 
§ 16a odst. 5  
 
Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o tom, 
že škola nebo školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského 
zařízení, může řediteli školy nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ projednal 
za účasti pověřeného zaměstnance příslušného školského poradenského zařízení, a ředitel 
je povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat. 
 
§ 16b odst. 1 
 
Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu 
nebo doporučení školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou 
a pověřenou ministerstvem prováděním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může 
požádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné moci, který svým rozhodnutím uložil 
zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít 
odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, 
kdy doporučení obdržely, a Česká školní inspekce. 
 
§ 23 odst. 5 
 
Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 
prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto 
zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 
 
§ 29  

(1) Školy a školská zařízení jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

a při poskytování školských služeb povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám 

dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku 

sociálně patologických jevů. 

(2) Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb 

a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním 

souvisejících. 
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§ 30 

(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní 

řád upravuje 

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců 

ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů 

se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení, 

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení, 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků 

a studentů. 

§ 31 

(1) Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským 

opatřením je podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, 

vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, a další kázeňská opatření, 

která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská 

opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo školského zařízení nebo třídní učitel. 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem druhy dalších kázeňských opatření 

a podmínky pro udělování a ukládání těchto dalších kázeňských opatření a pochval 

nebo jiných ocenění. 

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení 

povinností stanovených tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout 

o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského 

zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy nebo školského zařízení 

zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák nebo student v průběhu 

zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto zákonem 

nebo školním nebo vnitřním řádem, může ředitel školy nebo školského zařízení rozhodnout 

o jeho vyloučení. Žáka lze podmíněně vyloučit nebo vyloučit ze školy pouze v případě, 

že splnil povinnou školní docházku. 

 (3) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči zaměstnancům 

školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených tímto zákonem. 

(4) O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta rozhodne ředitel školy 

nebo školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta 

dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění 

dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního 

právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák 

nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem 

následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí 

den pozdější. 
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§ 36 

… 
(2) Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného 
členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. 
Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat 
na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky 
řízení o udělení mezinárodní ochrany11). 
  
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého 
roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato 
k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného 
v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je 
také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského 
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
 
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. 
 
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí 
se sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu, 
v případě cizince místo pobytu žáka (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce 
nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, 
oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce 
května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
 … 
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu 
v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení 
pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně 
výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku… 
 
§ 174 odst. 2 písm. d) 
 
Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku 
a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe podle 
§ 65 odst. 2 a § 96 odst. 2 a v místě, kde se uskutečňuje individuální vzdělávání žáka povolené 
podle § 41 odst. 3 v rámci inspekční činnosti … vykonává kontrolu dodržování právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb… 
 
§ 174 odst. 6 
 
Inspekční činnost se dále provádí na základě podnětů, stížností a petic, které svým obsahem 
spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2 písm. b) až e). V případě 
inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá 
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tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu řízení. Zřizovatel 
informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých 
k nápravě. 
 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami3 

§ 6 

(1) Pro žáka, u něhož je potřebné při vzdělávání užívat jiný komunikační systém 
než mluvenou řeč, zajišťuje škola vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá 
jeho potřebám, přednostně v tom, jehož užívání žák preferuje. 
  
(2) Žákům, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém jazyce, poskytuje škola souběžně 
vzdělávání v psaném českém jazyce; při jeho výuce se používají metody používané při výuce 
českého jazyka jako jazyka cizího. 
  
(3) Výstupy z naukových předmětů jsou u žáků, kteří jsou vzděláváni v českém znakovém 
jazyce, stanovovány v českém znakovém jazyce a v psané češtině. 
 
§ 19 

(1) Vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 zákona se přednostně uskutečňuje ve škole, 
třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není zřízena podle § 16 odst. 9 zákona. 
  
(2) Shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích 
potřeb žáka nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování podpůrných opatření by 
samotná podpůrná opatření ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, která není 
zřízena podle § 16 odst. 9 zákona, nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností žáka 
a k uplatnění jeho práva na vzdělávání, doporučí školské poradenské zařízení zařazení žáka 
do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle § 16 odst. 9 zákona. 
 
(3) Školy, třídy, oddělení a studijní skupiny jsou zřizovány podle druhu znevýhodnění 
uvedeného v § 16 odst. 9 zákona; v odůvodněných případech se v nich mohou vzdělávat 
i žáci s jiným znevýhodněním uvedeným v § 16 odst. 9 zákona, přičemž jejich počet nesmí 
přesáhnout jednu čtvrtinu nejvyššího počtu žáků vzdělávajících se ve třídě, oddělení 
nebo studijní skupině podle § 25. 
 
(5) Ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona pro žáky 
s mentálním postižením se nevzdělávají žáci bez mentálního postižení. 
 
§ 25 odst. 1 

Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má nejméně 6 a nejvíce 
14 žáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám žáků. Pokud z doporučení 
školského poradenského zařízení vyplývá, že by počet žáků podle věty první nepostačoval 
k naplňování jejich vzdělávacích možností a k uplatnění jejich práva na vzdělávání, má třída, 
oddělení a studijní skupina nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. 
 

                                                        
3 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
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Úmluva o právech osob se zdravotním postižením4 

§ 24 bod 2  

Při uskutečňování práva na vzdělání státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, zajistí 
aby: 
…  
b) osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup 
k inkluzívnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání 
v místě, kde žijí; 
  
c) byla jim poskytována přiměřená úprava podle individuálních potřeb. 
 
 
Vyhláška o základním vzdělávání5 

§ 3a odst. 7 

Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace 

k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je 

možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje. 

§ 4 odst. 7 

Nejvyšší počet žáků ve třídě je 30. Nejvyšší počet podle věty první se snižuje o 2 za každého 

žáka s přiznaným podpůrným opatřením čtvrtého až pátého stupně vzdělávajícího 

se ve třídě; to platí i v případě žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně 

z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet podle věty první se dále snižuje o 1 

za každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením třetího stupně, který není uvedený 

ve větě druhé. Postupem podle věty druhé a třetí lze snížit nejvyšší počet žáků ve třídě 

nejvýše o 5. Snížení nejvyššího počtu žáků ve třídě podle věty druhé a třetí se neuplatní 

u školy, které v jeho uplatnění brání plnění povinnosti přednostního přijetí žáka podle § 36 

odst. 7 školského zákona nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného opatření u žáka 

zařazeného ve třídě v průběhu školního roku. 

                                                        
4 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.  10/2010 Sb. m. s. o přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením  

5 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění 

pozdějších předpisů 


