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Obsah příspěvku 

1) Činnost Výboru, způsob výkonu agendy 

2) Nominace a volba členek a členů 

3) Výběr kandidáta/ky za Českou republiku 

 

 



Výbor OSN pro práva osob  

se zdravotním postižením 
 

 nejdůležitější mezinárodní orgán zabývající se právy 

osob se zdravotním postižením 

 zřízen na základě článku 34 Úmluvy (v roce 2008) 

 Úmluva upravuje jeho činnost a fungování (čl. 35 až 40) 

 https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crpd  

 

 

 

 

 



 

Činnost 

 Výboru OSN pro práva osob  

se zdravotním postižením 



Podpora implementace Úmluvy 
 

 přijímá a vyhodnocuje zprávy smluvních stran o 
plnění Úmluvy 

 přijímá a posuzuje sdělení a stížnosti jednotlivců či 
skupin jednotlivců dle Opčního protokolu 

 provádí šetření 

 vydává doporučení a obecné komentáře ke 
způsobu provádění Úmluvy 

 pořádá akce, semináře, panelové diskuze… 

 

 

 

 



Obecné komentáře 
 
 

 výklad jednotlivých článků Úmluvy  

 vodítko pro smluvní strany k implementaci Úmluvy  

 podklad pro argumentaci  

 doposud vydáno 8 obecných komentářů 

 

 

 



Obecné komentáře 
  

Obecný komentář č. 8 – Práce a zaměstnávání (čl. 27), 9. 9. 2022 

Obecný komentář č. 7 - Účast OZP, vč. dětí se ZP na provádění a 
monitorování Úmluvy prostřednictvím zastupujících organizací (čl.4 odst. 3 a 
čl. 33), 9. 11. 2018 

Obecný komentář č. 6 – Rovnost  a nediskriminace (čl. 5), 26. 4. 2018 

Obecný komentář č. 5 – Nezávislý život a začlenění do komunity (čl. 19, 29. 
8. 2017 

Obecný komentář č. 4 – Právo na inkluzivní vzdělávání (čl. 24), 2. 9. 2016 

Obecný komentář č. 3 – Ženy a dívky se ZP (čl. 6), 2. 9. 2016 

Obecný komentář č. 2 – Přístupnost (čl. 9) 22. 5. 2014 

Obecný komentář č. 1 – Rovnost před zákonem (čl.12), 19. 5. 2014 

 

 



Způsob jednání Výboru 
  

 jednací řád (čl. 34. odst. 10 Úmluvy) 

 zázemí poskytuje sekretariát Úřadu vysokého komisaře OSN pro 

lidská práva (Ženeva, Švýcarsko)  

 plenární konference 2x ročně – březen/duben, srpen/září 

 práce v přípravných pracovních skupinách 

 členům jsou hrazeny náklady související s plněním oficiálních úkolů 

Výboru 

 



Nominace a volba 

členů/členek 

 Výboru OSN pro práva osob  

se zdravotním postižením 



Členství ve Výboru OSN 
 

 článek 34 Úmluvy 

 Výbor má 18 členů  

 nezávislost a nestrannost (soukromé osoby) 

 uznávané schopnosti a zkušenosti v oblastech, které jsou předmětem 

Úmluvy 

 osobní výkon členství 

 čestné členství – bez nárok na odměnu 

 

 

 

 



Volby do Výboru OSN 

 obměna 1/2 (9) členů 1x za 2 roky 

 čtyřleté funkční období s možností jednoho znovuzvolení 

 tajné hlasování ze seznamu osob navržených smluvními stranami 

Úmluvy z řad jejich státních příslušníků 

 spravedlivé geografické rozdělení, vyvážené zastoupení žen a mužů 

a účast odborníků se zdravotním postižením 

 vnitrostátní proces nominování kandidátů je v kompetenci 

jednotlivých smluvních stran 

 

 

 



Členové Výboru OSN 

 

 

 



 

 

 

 

 

OHCHR | Handbook for Human Rights Treaty Body Members 

https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/handbook-human-rights-treaty-body-members


 

 

Výběr kandidáta/ky  

za Českou republiku 



Výběr kandidátů do Výboru 
za Českou republiku 

 

 Pravidla pro výběr kandidáta na člena Výboru OSN pro osoby se zdravotním 
postižením („Pravidla“) byla schválena dne 21. října 2021 

 Komise pro výběr kandidáta  

 Proces: 

 vyhlášení výzvy k předkládání žádostí 

 1. kolo – formální splnění požadavků 

 2. kolo  - pohovory (posouzení předpokladů a jazykových dovedností) 

 vydání doporučení Komise 

 VVOZP posoudí předložené žádosti a provede konečný výběr 

 MPSV postoupí návrh na předložení kandidatury ČR MZV 

 

 
 

 

 



Požadavky na osobu kandidáta 
za Českou republiku 

 

 státní občanství ČR 

 bezúhonnost 

 vysoký morální charakter 

 nezávislost a nestrannost  

 znalosti a zkušenosti v oblastech, které jsou předmětem Úmluvy 

 praxe 10 let (v oblasti týkající se práv osob se zdravotním postižením, lidských 
práv, práva, sociologie či politologie) 

 znalost mezinárodních smluv o lidských právech a specifických nástrojů pro 
podporu a integraci osoby se zdravotním postižením, jakož i systém 
Organizace spojených národů 

 aktivní znalost anglického jazyka  

 
 

 

 



Shrnutí 
 

 Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (Výbor OSN) byl zřízen na 

základě článku 34 Úmluvy. 

 Úkolem Výboru OSN je podpora a monitorování naplňování Úmluvy. 

 18 členů výboru je voleni na funkční období 4 let s možností jednoho 

znovuzvolení. 

 Členové musí být nezávislí a nestranní a musí být uznávanými oborníky na 

oblasti upravené Úmluvou. 

 Postup pro výběr kandidáta/ky za ČR je upraven speciálními pravidly 

schválenými Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením.  

 

 

 



Děkuji za pozornost! 
 
 
 
Mgr. Blanka Espinoza 
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením 
 
 
tel.: 224 002 718     
email: espinoza.blanka@vlada.cz  
www.vvzpo.vlada.cz 

                 


