
 

Bratislava 1. 6. 2017 

Monitoring Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 
postihnutím v ČR 

 
 
 

- NRZP ČR se na monitorování implementace úmluvy aktivně podílí 
– přestože ČR dosud oficiálně nemá monitorovací mechanismus 

- ČR ratifikovala Úmluvu OSN o právech OZP v r. 2009 
- podepsala, ale neratifikovala Opční protokol  

 
- pro implementaci a monitorování úmluvy je důležitý její článek 33 
- v odst. 1 se stanoví vytvoření kontaktního místa pro koordinaci 

aktivit spojených s plněním Úmluvy o právech OZP  
- tím je – podobně jako v mnoha jiných státech – MPSV ČR 



 

- úkoly kontaktního místa mají (dle vysokého komisaře OSN pro 
lidská práva) zahrnovat zejména tyto činnosti: 

• podpora a zvyšování povědomí o právech OZP vymezených 
Úmluvou, 

• účast na rozvoji a vytváření akčních plánů pro realizaci Úmluvy, 
• sledování a reportování naplňování Úmluvy o právech OZP, 
• komunikace s mezinárodními organizacemi, zahraničními 

kontaktními místy a zahraničními subjekty, 
• „kanál“ pro komunikaci reprezentace OZP s vládou, popř. vládními 

institucemi. 
 
 
 
 



 

- ČR dosud nepřistoupila k ratifikaci Opčního protokolu Úmluvy o 
právech OZP, i když to je jeden z úkolů Národního plánu   

- OZP tak nemohou podávat stížnosti k výboru pro práva OZP v 
případě porušení ustanovení Úmluvy ze strany 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  
 
 
 
 
 
 
 



 

- ČR doposud nemá nezávislý orgán k monitorování naplňování 
úmluvy (dle čl. 33.2) – 8 let po ratifikaci úmluvy! 

- poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 349/1999 Sb., o 
Veřejném ochránci práv (26. 4. 2017) (sněmovní tisk 1015) 

- zařazeno na pořad 7. schůze Senátu (od 31. 5. 2017)  
- potom by tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2018 
- současná ochránkyně veřejných práv by měla po přijetí této novely 

rozšířit své kompetence o monitorovací orgán Úmluvy o právech 
OZP 

- ochránkyně bude obecně podporovat naplňování práv OZP a 
navrhovat dále opatření, která směřují k jejich ochraně, bude 
zkoumat situaci OZP v ČR, zveřejňovat zprávy a vydávat 
doporučení naplňování práv OZP a zajišťovat výměnu dostupných 
informací se zahraničními a mezinárodními subjekty 



 

- všechny tyto činnosti již dnes ochránkyně dělá v jiných oblastech 
své činnosti a má tedy s nimi bohaté zkušenosti 

- úprava zákona o Veřejném ochránci práv: „Ochránce k plnění úkolů 
zřizuje poradní orgán pro spolupráci při monitorování provádění 
úmluvy. Členy poradního orgánu jsou osoby se zdravotním 
postižením a osoby hájící jejich práva a zájmy. Členy poradního 
orgánu jmenuje ochránce po projednání s organizacemi osob se 
zdravotním postižením.“ 

- ale jakým způsobem se budou členové tohoto poradního orgánu 
vybírat a nakolik budou jeho návrhy ve výsledku respektovány?  
 
 
 
 
 



 

- k provádění úmluvy dále v ČR slouží: 
Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 – administruje Vládní výbor pro 
zdravotně postižené občany  

- NRZP ČR úzce spolupracuje při tvorbě národního plánu 
- každoročně aktualizován 
- obsahově i strukturou vychází stejně jako předchozí plán z Úmluvy 

o právech osob se zdravotním postižením 
- své předchůdce už víc než 20 let (na 4-5tileté období) 

 
 
 
 
 

 



 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 
- je stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády 
České republiky pro problematiku podpory zdravotně postižených 
občanů 

- existuje od roku 1991 
- Výbor se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný 

resort 
- jeho cílem je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro 

zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti 
- prostřednictvím svých zástupců ve Výboru se na jeho činnosti 

podílejí sami občané se zdravotním postižením 
- předsedou je premiér ČR (jedním z místopředsedů předseda NRZP 
ČR) 



 

- Vládní výbor spolupracuje na přípravě řady dokumentů významných 
pro OZP (i Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením)  

- Výbor přispěl k šíření informací o problematice zdravotně 
postižených do široké veřejnosti mj. i vyhlášením Ceny VVZPO za 
nejlepší díla, zaměřená na problematiku zdravotního postižení v 
tisku, rozhlase a televizi 

- VVZPO administruje Národní rozvojový program mobility pro 
všechny, jehož opatření zahrnují odstraňování bariér v budovách 
státních a veřejných institucí a zpřístupňování dopravy 

- VVZPO vyhlašuje dotační program Podpora veřejně účelných 
aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 
 
 



 

Přezkum ČR Výborem OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením 

- Výbor zkoumá, jak ČR naplňuje Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením 

- ČR už prošla prvním kolem přezkumu: 
- Úvodní zpráva ČR 
- Alternativní zpráva – 2011  
- List of Issues (seznam otázek a problémů)  
- odpověď české vlády na List of Issues 
- „konstruktivní dialog“ v Ženevě – začátek dubna 2015 – na schůzi 

vyhrazené pro neziskové organizace jsme Výboru přednesli naše 
nejdůležitější body 

- přítomni i na oficiálním přezkumu ČR (bez možnosti reagovat) 
 



 

„Záv ěrečná doporučení“ (Concluding Observations) Výboru OSN 
pro ČR 

- 17. dubna 2015 přijal Výbor závěrečná doporučení pro ČR 
- významný dokument, který pojmenovává oblasti, v nichž je Úmluva 

OSN o právech osob se zdravotním postižením v České republice 
naplňována nedostatečně 

- obsahuje doporučení, kde by ČR měla rozvinout opatření k nápravě 
tohoto stavu 

- Výbor zohlednil většinu našich podnětů  
- organizace osob se zdravotním postižením mohou tento dokument 

využít při jednáních s příslušnými orgány – a také dohlížet na to, aby 
byla doporučení českou vládou skutečně brána v potaz 

- zástupci ČR budou za několik let při dalším přezkumu v OSN 
vysvětlovat, jakého pokroku bylo v uvedených oblastech dosaženo 
 



 

Hlavní oblasti, které tento dokument pojmenovává: 
- ratifikovat Opční protokol  
- definice zdravotního postižení – uvést do souladu s úmluvou a 

sjednotit 
- povinnost poskytnout přiměřené úpravy – i mimo oblast 

zaměstnávání 
- nedostatek soudní praxe v oblasti ochrany před diskriminací 
- nedostatek opatření pro boj s vícečetnou diskriminací (ženy…) 
- převládání ústavní péče nad péčí v komunitě – ČR nadále investuje 

víc financí do ústavů než do podpůrných služeb, jež by osobám se 
zdravotním postižením umožnily žít nezávisle ve svých místních 
komunitách – zintenzívnit proces deinstitucionalizace (Výbor 
zejména vyzval ČR, aby co nejrychleji zrušila umísťování dětí do 
věku tří let do ústavní péče) 

- absence dotčeného orgánu, který by bděl nad přístupností budov 



 

- existence možnosti omezit právní způsobilost 
- chirurgické kastrace OZP (jako forma trestu) 
- mechanická a chemická omezení svobody v psychiatrických ústavech 
- Výbor vyzývá ČR, aby zrušila praktiku sterilizace bez svobodného a 

informovaného souhlasu osoby se zdravotním postižením a aby 
poskytla opravné prostředky obětem nedobrovolné sterilizace 

- české zákonodárství umožňuje omezení právní způsobilosti v 
záležitostech rodiny, zejména práva uzavřít manželství, práva na 
rodičovskou zodpovědnost a adopci 

- Výbor doporučil ČR, aby uznala inkluzívní vzdělávání jako vůdčí 
princip vzdělávacího systému – příliš mnoho dětí se ZP (zejména 
mentálním) umisťováno do speciálních škol 

- vysoká míra nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením + téměř 
třetina zaměstnaných osob se zdravotním postižením pracuje mimo 
otevřený trh práce 



 

- stejné mzda pro všechny (bez ohledu na stupeň ZP)  
- snížení životní úrovně OZP – zejména řada rodin s dětmi se 

zdravotním postižením se dostala na hranici hmotné nouze – 
znovuzavést sociální příplatek 

- možnost omezení volebních práv OZP 
- neexistence nezávislého monitorovacího mechanismu 


