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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O KANDIDATURU NA FUNKCI ČLENA 

VÝBORU OSN PRO PRÁVA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s  Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří veřejného ochránce práv 

a Národní radou osob se zdravotním postižením České republiky, z.s.  vyhlašuje dle Pravidel 

pro výběr kandidáta na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením 

schválených usnesením Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením dne 21. ř íjna 

2021 Výzvu k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob 

se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) za Českou republiku, a to podle čl. 34 Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním postižením1 (dále jen „Úmluva“): 

Článek 1 

Základní informace 

(1) Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením je základní 

mezinárodní smlouvou zakotvující rovnost osob se zdravotním postižením. Úmluva 

identifikuje oblasti, v nichž mají být provedeny úpravy pro  osoby se zdravotním postižením 

vedoucí k jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti. Opční protokol2 k Úmluvě 

umožňuje smluvním státům uznat pravomoc Výboru zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo 

skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy.3 

(2) Výbor je zřízen v souladu s čl. 34 Úmluvy. Mezi jeho úkoly patří zejména: 

a) podporovat implementaci Úmluvy a přispívat k dosahování cílů v ní obsažených; 

b) vydávat doporučení a komentáře ke způsobu provádění Úmluvy; 

c) přijímat a vyhodnocovat zprávy smluvních států o plnění Úmluvy; 

d) přijímat a posuzovat sdělení a stížnosti jednotlivců či skupin jednotlivců dle Opčního 

protokolu. 

(3) Výbor má 18 členů, odborníků na problematiku osob se zdravotním postižením.  

Členové Výboru jsou voleni tajným hlasováním ze seznamu osob nominovaných státy, které 

jsou smluvními stranami Úmluvy, a to na čtyřleté funkční období s možností jednoho 

znovuzvolení. Při volbě se zohledňuje spravedlivé geografické rozdělení, vyvážené 

zastoupení žen a mužů a účast odborníků se zdravotním postižením.  

(4) Předpokládaný termín nástupu do funkce člena Výboru za Českou republiku 

je 1. leden 2025. Volba by měla proběhnout v červnu roku 2024.  

                                              
1 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením přijatá v New Yorku dne 13. prosince 2006, byla vyhlášena pod č. 
10/2010 Sb. m. s. Opravy v překladu do českého jazyka byly vyhlášeny pod č. 44/2010 Sb. m.  s.  
2 Opční protokol byl přijat současně s Úmluvou v New Yorku dne 13. prosince 2006, vyhlášený byl  pod č. 33/2021 Sb. m. s.   
3  Úmluva vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. října 2009, Opční protokol 23. září 2021.  

 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvozp/dokumenty/Umluva_o_pravech_osob_se_ZP.pdf


Úřad vlády České republiky 
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby  
se  zdravotním postižením 

 

 

 

Strana 2 (celkem 5) 

(5) Výběr kandidáta za Českou republiku není spojen s jeho zvolením do funkce 

člena Výboru. 

Článek 2 

Členství ve Výboru 

(1) Členové Výboru musí svoji funkci vykonávat osobně, nezávisle a nestranně. 

(2) Členství ve Výboru je čestné a není s ním spojeno právo na výplatu odměny. 

Výdaje4 související se zasedáními a s plněním oficiálních úkolů stanovených v pracovním 

plánu Výboru jsou hrazeny OSN.  

(3) Členům Výboru se zdravotním postižením jsou ve vztahu k plnění úkolů přímo 

souvisejících s vlastní činností Výboru zajišťována přiměřená opatření na základě jejich 

individuálních potřeb. 

(4) Mezi povinnosti členů Výboru patří zejména: 

a) účastnit se plenárních zasedání Výboru, která se konají v Ženevě ve Švýcarsku, 

zpravidla dvakrát ročně, každé v délce trvání 3-4 týdny; 

b) náležitě se připravit na jednotlivá zasedání včetně průběžného čtení zpráv  smluvních 

stran a dokumentů předložených neziskovými organizacemi a dalšími subjekty; 

c) provádět přezkum jednotlivých sdělení a stížností dle Opčního protokolu, případně 

i provádět šetření v konkrétním státě, který je smluvní stranou Úmluvy; 

d) plnění úkolů v období mezi zasedáními Výboru. 

Článek 3 

Požadavky na osobu kandidáta 

(1) Kandidát na funkci člena Výboru musí splňovat tyto požadavky: 

a) být státním občanem/kou 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) znalost mezinárodních smluv o lidských právech a specifických nástrojů pro  podporu a 

integraci osoby se zdravotním postižením, jakož i systém Organizace spojených národů; 

                                              
4 Tj. denní příspěvek na  úhradu nákladů na ubytování a další náklady, zejména stravování, místní doprava či  komunikace. 



Úřad vlády České republiky 
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro osoby  
se  zdravotním postižením 

 

 

 

Strana 3 (celkem 5) 

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

pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy5, případně i další z jednacích jazyků Výboru (francouzština, 

španělština), u uživatelů českého znakového jazyka je dále výhodou znalost 

mezinárodního jazykového systému; 

h) schopnost dostát závazkům vyplývajícím z členství ve Výboru dle čl. 2 odst. 4.; 

i) schopnost dostát závazkům spojeným s kandidaturou. Kampaň na podporu kandidáta 

bude zahájena přibližně 26 měsíců před volbou členů Výboru, a to včetně cest do 

zahraničí. Cestovní výdaje a náklady na podporu kandidatury včetně nezbytné osobní 

asistence budou zpravidla hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí.  

(2) Při výběru kandidáta na členství ve Výboru bude zohledňován čl. 34 odst. 4 

Úmluvy týkající se účasti odborníků se zdravotním postižením. 

Článek 4 

Náležitosti Žádosti o kandidaturu 

(1) Součástí předložené Žádosti o kandidaturu (dále jen „Žádost“) musí být: 

a) podepsaný strukturovaný životopis v českém jazyce; 

b) vyplněný Dotazník pro uchazeče o kandidaturu na funkci člena Výboru; 

c) kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu osvědčujícího státní občanství České 

republiky; 

d) výpis z evidence Rejstříku trestů, který v den podání Žádosti není starší než tři měsíce; 

e) ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání a o získání akademických či vědeckých 

hodností; 

f) originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu 

prokazujícího 3. úroveň znalosti anglického jazyka pro standardizované jazykové 

zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy;6 

g) ověřená kopie lustračního osvědčení, jakož i originál čestného prohlášení osob 

narozených před 30. listopadem 1971 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.;  

h) prohlášení týkající se shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro účely výběru 

kandidáta. 

(2) Součástí Žádosti mohou být další dokumenty, které podle názoru uchazeče 

osvědčují splnění požadavků na kandidáta člena Výboru (přehled vědecké činnosti, 

doporučující dopisy apod.). 

(3) Odkazy na formuláře a další relevantní dokumenty jsou uvedeny v závěru této 

Výzvy. 

                                              
5 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. 
6 tamtéž 
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Článek 5 

Předložení Žádosti o kandidaturu 

(1) Žádost se předkládá sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním 
postižením. 

(2) Žádost je možné doručit v zalepené obálce nadepsané slovy „VÝBĚR 
KANDIDÁTA NA FUNKCI ČLENA VÝBORU OSN CRPD“, a to buď osobně do podatelny 
v jejích úředních hodinách (pondělí – pátek, 7:30 – 16:30 hodin), nebo prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb na adresu Úřad vlády ČR, sekretariát Vládního výboru pro 
osoby se zdravotním postižením, Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1, anebo 
prostřednictvím datové schránky (ID trfaa33). 

(3) Součástí Žádosti musí být také datový nosič se všemi dokumenty 

v digitalizované podobě, pokud není kandidatura předkládána prostřednictvím datové 
schránky. Životopis a Dotazník pro uchazeče musí být přístupné pro osoby se zrakovým 
postižením.7 V případě jejich zaslání datovou schránkou s vlastnoručním podpisem, tj. scan, 
se přikládá také verze dokumentu bez tohoto podpisu v přístupné podobě. 

(4) Lhůta pro předložení Žádostí uplyne dne 31. ledna 2022 ve 24:00 hodin. 
V uvedené lhůtě musí být kandidatura doručena Úřadu vlády ČR, nepostačí její podání 
k poštovní přepravě. 

(5) Uchazeči mohou být vyzváni k doplnění Žádosti nebo upřesnění skutečností 
v ní uvedených. 

Článek 6 

Postup pro výběr kandidáta 

(1) Uchazeči, s výjimkou těch, kteří zjevně nesplňují požadavky na kandidáta 
na funkci člena Výboru dle čl. 3. odst. 1 nebo kteří bez dostatečného odůvodnění nepředloží 
kandidaturu splňující náležitosti upřesněné v této Výzvě, budou Komisí pro výběr kandidáta 
(dále jen „Komise“) pozváni k pohovoru, a to nejpozději deset dnů před jeho konáním. 

(2) Komise při pohovoru s uchazečem prověří jeho předpoklady pro členství 
ve Výboru včetně ověření jazykových znalostí. 

(3) Komise na základě vyhodnocení pohovorů vypracuje zprávu s doporučením 
a odůvodněním výběru nejvhodnějších uchazečů o kandidaturu. 

(4) Kandidáta ze seznamu vhodných uchazečů dle čl. 5 Pravidel vybere Vládní 

výbor pro osoby se zdravotním postižením, který informaci o výběru kandidáta postoupí 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, které jako gestor Úmluvy návrh předloží Ministerstvu 
zahraničních věcí. 

(5) Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením vyrozumí uchazeče 
o výsledcích výběru. 

(6) Další podrobnosti týkající se procesu výběru kandidátů jsou upraveny 
v Pravidlech. 

                                              
7 Tj. soubory přístupné pro odečítače obrazovky, např. ve formátu PDF, příp. WORD, nikoli oscanované.  
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Dokumenty ke stažení nebo hypertextové odkazy pro informaci uchazečů 

- Dotazník pro uchazeče o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob 
se zdravotním postižením 

- Prohlášení týkající se shromažďování a zpracovávání osobních údajů 

- Čestné prohlášení osob narozených před 30. listopadem 1971 ve smyslu zákona 
č. 451/1991 Sb. 

- Pravidla pro výběr kandidáta na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním 
postižením schválena usnesením Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením 
dne 21. října 2021 včetně předkládací zprávy pro zasedání Vládního výboru 

- Internetové stránky Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (v angličtině 
zde) 

- Příručka OSN týkající se členství ve Výborech OSN (v angličtině zde)   

- Metody práce Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením přijaté na jeho 
pátém zasedání (v angličtině zde) 

- Pokyny k nezávislosti a nestrannosti členů smluvních orgánů pro lidská práva („pokyny 
z Addis Abeby“) (v angličtině zde) 

 

 

 

 

S případnými dotazy týkajícími se výběru kandidáta se obracejte na Mgr. Blanku 
Espinoza (espinoza.blanka@vlada.cz, tel.: 224 002 718). 

 

-%09https:/www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_15_2_TB%20Handbook_EN.pdf
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsnaRHgUoltkh8hVgF4ILSr%2b4OCgSWRbDBq9Qio7FjLsLbaS5UFWSV%2bWOIfyG5pEETC9yTzS6EZDEqbC%2bYcBWOi0%3d
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/TB/AnnualMeeting/AddisAbebaGuidelines_en.doc

