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Na základě § 25a odst. 1 a 3 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává veřejný ochránce práv tento statut: 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 
(1) Veřejný ochránce práv (dále jen „ochránce") plní v souladu s § 21c zákona úkoly spojené 
s monitorováním práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 Úmluvy o 
právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“). 
 
(2) Pro spolupráci při monitorování práv osob se zdravotním postižením ochránce zřizuje 
poradní orgán pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením (dále jen „poradní 
orgán“). 
 

 

Článek II. 

Působnost poradního orgánu 

 
(1) Poradní orgán zajišťuje, v souladu s požadavky Úmluvy, zapojení osob se zdravotním 
postižením do monitorování dodržování práv vyplývajících z Úmluvy. 
 
(2) Poradní orgán zejména 
 
a) pomáhá ochránci sledovat vnitrostátní plnění Úmluvy v oblasti ochrany práv osob se 
zdravotním postižením; 
 
b) spolupracuje s ochráncem při připomínkování právních předpisů, pokud se dotýkají práv 
osob se zdravotním postižením; 
 
c) zaujímá stanoviska ke strategickým dokumentům ochránce při plnění jeho úkolů podle 
§21c zákona; 
 
d) spolupodílí se s ochráncem na stanovení priorit v oblasti ochrany práv osob se zdravotním 
postižením; 
 
e) navrhuje ochránci systémová témata, která je s ohledem na neuspokojivé naplňování práv 
osob se zdravotním postižením, zapotřebí řešit; 
 
f) pomáhá ochránci spolupracovat s osobami se zdravotním postižením, s organizacemi 
hájícími jejich práva či pečujícími osobami a zajišťuje jejich informovanost o činnosti 
ochránce v této oblasti; 
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g) sdílí s ochráncem podněty, které získá od osob s postižením, organizací hájících jejich 
práva či pečujících osob pro další činnost ochránce v této oblasti; 
 
h) aktivně se zasazuje o prosazování práv osob se zdravotním postižením a o zvyšování 
povědomí o těchto právech ve společnosti. 
 

 

Článek III. 

Složení poradního orgánu 

 
(1) V čele poradního orgánu je ochránce. Ochránce poradnímu orgánu předsedá a řídí jeho 
zasedání. V případě nepřítomnosti ochránce poradnímu orgánu předsedá a jeho zasedání 
řídí místopředseda. 
 
(2) Místopředsedu poradního orgánu navrhuje ochránce z členů poradního orgánu. 
Jmenování místopředsedy schvaluje poradní orgán. 
 
(3) Poradní orgán má 11 členů a členek (dále jen „člen“). 
 
(4) Členy poradního orgánu jmenuje ochránce z řad osob se zdravotním postižením či osob 
hájících jejich práva a zájmy. Přihlíží přitom k jejich aktivitě a zapojení v ochraně práv osob 
se zdravotním postižením a také k jejich odbornosti a zkušenostem. Dbá přitom na to, aby 
byly v poradním orgánu zastoupeny osoby s různými typy zdravotního postižení (nebo hájící 
práva lidí s různými typy zdravotního postižení). 
 
(5) Osoby, které ochránce hodlá jmenovat členy poradního orgánu, budou vhodně 
zveřejněny tak, aby k nim své připomínky mohly vznést osoby se zdravotním postižením, 
organizace hájící jejich práva a další subjekty. 
 
(6) První zasedání poradního orgánu ochránce svolá nejpozději do jednoho měsíce od 
jmenování posledního člena poradního orgánu. 
 
(7) Poradní orgán se schází minimálně 4krát ročně. 
 
(8) Funkční období členů poradního orgánu se shoduje s funkčním obdobím ochránce, který 
je jmenoval. Poslední den výkonu funkce ochránce je i posledním dnem funkčního období 
členů poradního orgánu. Členové poradního orgánu mohou být jmenováni opakovaně, a to 
pro dvě po sobě jdoucí období. 
 
(9) Ochránce může navrhnout odvolání člena poradního orgánu. Odvolání člena schvaluje 
poradní orgán. Důvodem pro odvolání je dlouhodobé neplnění povinností člena poradního 
orgánu souvisejících s působností poradního orgánu, znevažování práv osob se zdravotním 
postižením, jednání a chování narušující vážnost ochránce nebo poradního orgánu či jiné 
závažné důvody. Podmínky hlasování stanoví jednací řád. 
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(10) Členové poradního orgánu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 
se dozvědí v souvislosti s výkonem působnosti poradního orgánu. Členové poradního orgánu 
se při výkonu své funkce řídí Etickým kodexem ochránce. 
 
(11) Členství v poradním orgánu končí 
 
a) uplynutím funkčního období, 
 
b) úmrtím člena poradního orgánu, 
 
c) odvoláním člena poradního orgánu, 
 
d) rezignací člena poradního orgánu. 
 
 

Článek IV. 

Jednací řád poradního orgánu 

 
Jednací řád poradního orgánu upravuje způsob jednání a hlasování poradního orgánu. 
Zasedání poradního orgánu organizačně zjišťuje pověřený zaměstnanec Kanceláře 
veřejného ochránce práv. 
 

 

Článek V. 

Zasedání poradního orgánu 

 
(1) Zasedání poradního orgánu se účastní jeho členové osobně. 
 
(2) Pokud se člen poradního orgánu nemůže zasedání zúčastnit, omluví se alespoň 3 dny 
předem. Může rovněž zaslat své písemné vyjádření k bodům programu. 
 
(3) Každý člen poradního orgánu má jeden hlas. Ochránce nemá hlasovací právo. Právo 
hlasovat má i místopředseda poradního orgánu v případě, že v nepřítomnosti ochránce 
předsedá poradnímu orgánu a řídí jeho zasedání. Za podmínek stanovených jednacím řádem 
může hlasování probíhat per rollam. 
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Článek VI. 

Náklady na činnost a odměny 

 
(1) Náklady na činnost poradního orgánu jsou hrazeny z rozpočtu Kanceláře veřejného 
ochránce práv. 
 
(2) Členové poradního orgánu mají nárok na úhradu prokazatelných cestovních nákladů v 
souladu s právními předpisy. 
 
(3) Členové poradního orgánu nemají nárok na odměnu za výkon funkce. 
 
  
 
  
 
V Brně dne 25. prosince 2017 
 
  
 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
 
veřejná ochránkyně práv 

 


