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PRAVIDLA PRO VÝBĚR KANDIDÁTA NA FUNKCI ČLENA 

VÝBORU OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Kandidáti na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen 

„Výbor“) za Českou republiku podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením1 (dále 

jen „Úmluva“) jsou vybíráni podle následujících pravidel: 

Článek 1 

Harmonogram řízení 

(1) Výzvu pro přihlášení uchazečů na kandidaturu na funkci člena Výboru vyhlašuje 

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) nejpozději třicet dva 

měsíců před předpokládanou volbou. Období mezi zveřejněním výzvy na internetových 

stránkách VVOZP podle čl. 3 odst. 1 a uplynutím lhůty k předkládání kandidatur činí alespoň 

dva měsíce.  

Článek 2 

Požadavky na osobu kandidáta 

Kandidát na funkci člena Výboru musí: 

a) být státním občanem České republiky, 

b) být bezúhonný, 

c) mít vysoký morální charakter, 

d) skýtat záruky své nezávislosti a nestrannosti, nezastávat po případném zvolení 

výkonnou funkci v mezinárodní organizaci, vysokou funkci ve státní správě nebo pozici, 

která by jej mohla vystavit tlakům nebo střetu zájmů; 

e) mít potřebné znalosti a zkušenosti v oblastech, které jsou předmětem Úmluvy, a praxi 

v minimální délce 10 let v oblasti týkající se práv osob se zdravotním postižením, 

lidských práv, práva, sociologie či politologie; 

f) aktivně ovládat anglický jazyk, včetně doložení alespoň 3. úrovně znalosti cizího jazyka 

pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, případně i další z jednacích jazyků Výboru (francouzština, 

španělština)2. U uživatelů českého znakového jazyka je výhodou znalost mezinárodního 

jazykového systému. 

                                                 
1 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 10/2010 Sb. m. s. 
2
 Rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví 

Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. 
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Článek 3 

Výzva k předkládání kandidatur 

(1) VVOZP přijme vhodná opatření k tomu, aby výzvě k předkládání kandidatur 

zajistil co nejširší publicitu, především výzvu zveřejní na svých internetových stránkách 

a zajistí její rozšíření také prostřednictvím Národní rady osob se zdravotním postižením 

České republiky, z.s. a dalších organizací osob se zdravotním postižením. 

(2) VVOZP ve výzvě upřesní náležitosti kandidatur a další podrobnosti týkající 

se jejich předkládání. 

(3) Kandidatury předkládají jednotliví uchazeči VVOZP ve lhůtě stanovené 

ve výzvě. 

Článek 4 

Složení komise pro výběr kandidáta 

(1) Komise pro výběr kandidáta se skládá z pěti členů, jimiž jsou:  

a) zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, 

b) zástupce Ministerstva zahraničních věcí,  

c) zástupce Kanceláře veřejného ochránce práv, 

d) zástupce Národní rady osob se zdravotním postižením ĆR, 

e) zástupce sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. 

 (2) Právo zasedat v komisi nemá ten, kdo se uchází o kandidaturu na funkci člena 

Výboru, ani osoba, o níž lze předpokládat, že má s ohledem na poměr k některému 

z uchazečů takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti; při 

pochybnostech rozhoduje komise.  

(3) Nastane-li taková překážka u člena ustanoveného podle odst. 1, jmenuje ten, 

kdo tohoto člena ustanovil, na jeho místo jiného člena.  

(4) Činnost komise zabezpečuje sekretariát VVOZP. 

Článek 5 

Jednání komise pro výběr kandidáta 

(1) Komise volí ze svého středu předsedu komise. 

(2) Jednání komise svolává předseda komise po uplynutí lhůty k předkládání 

kandidatur. Komise je usnášeníschopná při přítomnosti alespoň tří členů. Usnáší se většinou 

hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda komise. 

(3) Komise přezkoumá předložené kandidatury a vyřadí ty, které zjevně nesplňují 

požadavky uvedené v čl. 2 nebo jsou neúplné.  

(4) Předseda komise následně vyzve uchazeče, jejichž kandidatury nebyly 

vyřazeny podle odstavce 3, k účasti na pohovoru, a to nejpozději deset dnů před jeho 

konáním. Komise při pohovoru s uchazečem prověří jeho předpoklady pro členství 

ve Výboru. 
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(5) Komise vybere ty uchazeče, kteří nejlépe splňují požadavky uvedené v článku 

2. Zprávu s odůvodněním svého výběru předloží VVOZP.  

(6) Komise o svém rozhodování pořizuje zápis, ve kterém uvede důvody svých 

rozhodnutí.  

Článek 6 

Navržení kandidáta za Českou republiku 

(1) Kandidáta ze seznamu vhodných uchazečů dle čl. 5 vybere VVOZP. Informaci 

o výběru kandidáta VVOZP postoupí Ministerstvu práce a sociálních věcí, které jako gestor 

Úmluvy návrh předloží Ministerstvu zahraničních věcí. 

(2) VVOZP následně vyrozumí uchazeče o výsledcích výběru. 


