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▪ Kontaktní místo – NRZP ČR  žádalo o informace ohledně 
aktuálních činností kontaktního místa na MPSV ČR. Dne 26. 5. 
2017 byl NRZP ČR zaslán dokument, který charakterizuje roli a 
činnost MPSV ČR jako kontaktního místa Úmluvy OSN o 
právech OZP v ČR. NRZP ČR dokument posoudila a je toho 
názoru, že předkládané činnosti MPSV ČR dostatečně nesouvisí s 
úkoly kontaktního místa.

▪ Ratifikace Opčního protokolu – ČR do konce roku 2016 
nepřistoupilo k ratifikaci OP, i když to byl jeden z úkolů 
předcházejícího Národního plánu. OZP tak nemohli podávat 
stížnosti  k výboru pro práva OZP v případě porušení ustanovení 
Úmluvy o právech OZP ze strany ČR. Dle dokumentu, který nám 
zaslalo MPSV ČR, vláda ČR na svém jednání dne 22. 5. 2017 
návrh na ratifikaci Opčního protokolu projednala a schválila. 
Návrh nyní musí projednat obě komory Parlamentu ČR.

▪ Monitorovací orgán – schválen novelou zákona č. 349/1999 Sb., 
o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů.
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Úmluva OSN o právech OZP 
(ratifikace čl. 33 + OP )



▪ Přístupnost veřejných budov – NRZP ČR požaduje zpracovat 
jednotnou metodiku mapování přístupnosti jednotlivých 
budov užívaných veřejností.

▪ Rovnost před zákonem a přístup ke spravedlnosti – v souladu 
s úmluvou byla v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, upravena koncepce 
podporovaného rozhodování (viz § 45 a násl.) a koncepce 
omezení svéprávnosti (viz § 55 a násl.).

▪ Podpora nezávislého způsobu života OZP a jejich zapojení do 
společnosti – NRZP ČR podporuje transformaci ústavních 
zařízení pro OZP, změnu financování sociálních služeb a 
upozorňuje na nízké výdělky pečovatelek a pečovatelů.

3
1. – 2. 6. 2017

Úmluva OSN o právech OZP 
(čl. 9, 12, 13, 19)



▪ Právo OZP na přístup k informacím – NRZP ČR požaduje 
zajistit přístup ke stejným informacím a komunikaci jako mají 
ostatní občané, a to pro neslyšící, hluchoslepé a nedoslýchavé 
občany.

▪ Právo OZP na rodinný život – NRZP ČR požaduje zajistit 
podporu neformální péče v rodinách a umožnit odlehčovací 
péči osobám dlouhodobě pečujícím o postiženého.

▪ Právo OZP na vzdělání – NRZP ČR souhlasí s názorem z 
praxe, že proto, aby se začlenění OZP do všeobecné vzdělávací 
soustavy (inkluze) povedlo a všechny děti, integrované i ty 
„běžné“, byly v pohodě, je důležitý postoj ředitele příslušné 
školy, který je přesvědčen, že integrace má smysl.
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▪ Právo na zdraví a přístupu ke zdravotním službám OZP –
NRZP ČR usiluje o dostupnost zdravotnických prostředků pro 
OZP, reformu systému psychiatrické péče a přítomnost 
pečujících osob u klientů ve zdravotnických zařízeních.  

▪ Právo OZP na rehabilitaci – NRZP ČR prosazuje legislativní 
úpravu, která zajistí funkční systém ucelené rehabilitace.

▪ Práce a zaměstnávání – v souladu s úmluvou je upraveno 
nařízení vlády 567/2006 Sb., o minimální mzdě. Minimální 
mzda je nyní stejná pro všechny zaměstnance. NRZP dále 
požaduje, aby příjemci ID III. stupně byli evidováni spolu s 
ostatními občany jako uchazeči o zaměstnání, aby jednotlivé 
organizace veřejného sektoru plnily povinné procento 
zaměstnávání OZP aj.
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▪ Právo OZP na přiměřenou životní úroveň, sociální ochranu, 
přístup ke službám, pomůckám, bydlení, dávkám 
důchodového systému, pomoci ze strany státu v případě 
hmotné nouze apod. – NRZP ČR navrhuje zavedení 
multidisciplinárního posuzování míry invalidity a míry 
závislosti na péči, revizi vyhlášky č. 359/2009 Sb., o 
posuzování invalidity a její příp. úpravu, opětovné zavedení 
Mezinárodní klasifikace ICF při stanovení dlouhodobé a trvalé 
disability, zásadní zlepšení situace pečujících osob – tzn. 
zavedení pečovatelské nemocenské, výše starobního důchodu 
musí být stanovena podle mzdy pracovníků v sociálních 
službách, stanovení nároku na dovolenou a odpočinek 
(odlehčovací služba).
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