
Opční protokol k Úmluvě o právech osob se 

zdravotním postižením 

  
Státy, které jsou smluvní stranou tohoto protokolu, se dohodly na následujícím:  
  

Článek 1 
 

1.  Stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  uznává  příslušnost  Výboru  pro práva  
osob  se  zdravotním  postižením  (dále  jen  „Výbor“)  přijímat  a  posuzovat oznámení  
předložená  osobami  nebo  skupinami  osob  nebo  v  zastoupení  osob  či skupin osob 
podléhajících jeho jurisdikci, které si stěžují, že se staly oběťmi porušení ustanovení úmluvy ze 
strany státu, který je smluvní stranou tohoto protokolu.  
  
2.  Výbor  nepřijme  oznámení,  pokud  se  týká  státu,  který  je  smluvní  stranou  této úmluvy, 
ale není smluvní stranou tohoto protokolu.  
  

Článek 2 
 
Výbor považuje oznámení za nepřijatelné v těchto případech:  
  
a) oznámení je anonymní;  
  
b)  oznámení  zneužívá  právo  na  podání  oznámení  nebo  je  neslučitelné s ustanoveními 
úmluvy;  
  
c)  tatáž  věc  již  byla  Výborem  projednána  nebo  byla  či  je  projednávána  v jiném  
mezinárodním orgánu pro šetření nebo řešení sporů;  
  
d) nebyly vyčerpány všechny dostupné vnitrostátní opravné prostředky. Tato zásada neplatí  v  
případech,  kdy  se  opravné  řízení  neodůvodněně  protahuje  nebo  kdy  je málo 
pravděpodobné, že povede ke zjednání účinné nápravy;  
  
e) je zjevně nepodložené nebo nedostatečně opodstatněné; nebo  
  
f)  ke  skutečnostem,  které  jsou  předmětem  oznámení,  došlo  před  vstupem  tohoto 
protokolu  v platnost  pro  příslušný  stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu, s 
výjimkou případů, kdy uvedené skutečnosti pokračovaly i po tomto datu.  
  



Článek 3 
 

S výhradou ustanovení článku 2 tohoto protokolu, Výbor důvěrně informuje stát, který  
je smluvní stranou tohoto protokolu, o všech oznámeních, která mu byla předložena.  
Přijímající stát předloží do šesti měsíců Výboru písemné vysvětlení nebo prohlášení  
objasňující věc a informující o případné nápravě.  
  

Článek 4 
 

1. Kdykoli po převzetí oznámení a před přijetím rozhodnutí o skutkové podstatě může Výbor  
postoupit  státu,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  k neodkladnému posouzení  
žádost,  aby  tento  stát  přijal  nezbytná  předběžná  opatření  k zabránění možnému vzniku 
nenapravitelné újmy oběti nebo obětí údajného porušení.  
  
2. V případě, že Výbor uplatní diskreční pravomoc podle odstavce 1 tohoto článku, nevyplývá 
z toho rozhodnutí o přijatelnosti nebo o skutkové podstatě oznámení.  
  

Článek 5 
 
Výbor projednává oznámení podle tohoto protokolu na neveřejných zasedáních. Po 
projednání  oznámení  zašle  Výbor  své  návrhy  a  případná  doporučení  příslušnému státu, 
který je smluvní stranou tohoto protokolu, a stěžovateli.  
  

Článek 6 
 
1. Obdrží-li Výbor hodnověrné informace nasvědčující tomu, že stát, který je smluvní stranou 
tohoto protokolu, závažným nebo systematickým způsobem porušuje práva stanovená  
úmluvou,  vyzve  Výbor  tento  stát,  aby  spolupracoval  při  prověřování uvedených informací 
a zaslal k nim své vyjádření.  
  
2. S přihlédnutím k případnému vyjádření předloženému příslušným státem,  který je smluvní  
stranou  tohoto  protokolu,  jakož  i  k dalším  hodnověrným  informacím,  které má  k dispozici,  
může  Výbor  pověřit  jednoho  nebo  několik  svých  členů  provedením šetření  a  neodkladným  
podáním  zprávy  Výboru.  V oprávněných  případech  a  se souhlasem příslušného státu, který 
je smluvní stranou tohoto protokolu, může šetření  
zahrnovat i návštěvu na území tohoto státu.  
  
3.  Po  projednání  závěrů  uvedeného  šetření  postoupí  Výbor  tyto  závěry,  spolu  se všemi 
komentáři a doporučeními, příslušnému státu, který je smluvní stranou tohoto protokolu.  
  
4.  Příslušný  stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  předloží  Výboru  své vyjádření 
do šesti měsíců od doručení uvedených závěrů, komentářů a doporučení postoupených 
Výborem.  
  
5.  Uvedené  šetření  je  důvěrné  a  ve  všech  fázích  řízení  je  vyžadována  součinnost  státu, 
který je smluvní stranou tohoto protokolu.  
  



Článek 7 
 
1. Výbor může vyzvat příslušný stát, který je smluvní stranou tohoto protokolu, aby  
do své zprávy podle článku 35 úmluvy zahrnul údaje o opatřeních přijatých v reakci  
na šetření vedené podle článku 6 tohoto protokolu.  
  
2.  Výbor  může  v nezbytných  případech  po  uplynutí  lhůty  šesti  měsíců  uvedené v článku 
6 odst. 4 vyzvat příslušný stát, který je smluvní stranou tohoto protokolu, aby jej informoval o 
opatřeních přijatých v reakci na takové šetření.  
   

Článek 8 
 
Každý  stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  může  při  podpisu  nebo ratifikaci  
tohoto  protokolu  či  přistoupení  k  němu  prohlásit,  že  neuznává  pravomoc Výboru 
stanovenou v článcích 6 a 7.  
 

Článek 9 
 
Depozitářem tohoto protokolu je generální tajemník Organizace spojených národů.  
 

Článek 10 
 

Tento  protokol  je  otevřen  k podpisu  signatářským  státům  úmluvy  a  organizacím regionální  
integrace  v sídle  Organizace  spojených  národů  v New  Yorku  od 30. března 2007.  
 

Článek 11 
   
Tento  protokol  podléhá  ratifikaci  signatářskými  státy  tohoto  protokolu,  které ratifikovaly 
úmluvu nebo k ní přistoupily. Podléhá formálnímu potvrzení signatářskými organizacemi 
regionální integrace tohoto protokolu, které formálně potvrdily úmluvu nebo k ní přistoupily. 
Zůstává otevřen k přistoupení všem státům nebo organizacím regionální  integrace,  které  
ratifikovaly  nebo  formálně  potvrdily  úmluvu  nebo  k  ní přistoupily a které nepodepsaly 
protokol.  
 

Článek 12 
 

1. „Organizací regionální integrace” se rozumí organizace ustanovená svrchovanými státy  
daného  regionu,  na  kterou  její  členské  státy  převedly  kompetence v záležitostech  
upravovaných  úmluvou  a  tímto  protokolem.  Uvedené  organizace oznámí  ve  svých  listinách  
o  formálním  potvrzení  nebo  přistoupení  rozsah  svých kompetencí  v   záležitostech  
upravených  úmluvou  a  tímto  protokolem.  Následně informují depozitáře o jakékoli 
podstatné změně v rozsahu svých kompetencí.  
  
2. Odkazy v tomto protokolu na „státy, které jsou smluvní stranou tohoto protokolu“ se 
vztahují na uvedené organizace v rámci rozsahu jejich kompetencí.  
  



3.  Pro  účely  článku  13  odst.  1,  a  článku  15  odst.  2,  se  žádná  listina  uložená organizací 
regionální integrace nezapočítává.  
  
4.  Organizace  regionální  integrace  mohou  v záležitostech  spadajících  do  jejich kompetence 
vykonávat své hlasovací právo na konferenci států, které jsou smluvní stranou tohoto 
protokolu, s počtem hlasů, který se rovná počtu jejích členských států, které  jsou  smluvními  
stranami  tohoto  protokolu.  Uvedená  organizace  nevykonává své hlasovací právo, pokud 
některý z jejích členských států sám vykonává své právo,  
a naopak.  
  

Článek 13 
 
1.  V závislosti  na  vstupu  v platnost  úmluvy  tento  protokol  vstoupí  v platnost  třicátý den 
ode uložení desáté ratifikační listiny nebo listiny o přistoupení.  
  
2.  Pro  každý  stát  nebo  organizaci  regionální  integrace,  který/á  tento  protokol ratifikuje, 
formálně potvrdí nebo k němu přistoupí po uložení desáté ratifikační listiny nebo  listiny  o  
přistoupení,  vstoupí  tento  protokol  v platnost  třicátý  den  ode uložení jeho/její ratifikační 
listiny nebo listiny o přistoupení.  
  

Článek 14 
 
1. Výhrady neslučitelné s předmětem a účelem tohoto protokolu nejsou povoleny.  
 
2. Výhrady mohou být kdykoli odvolány.  
 

Článek 15 
 
1. Kterýkoli stát, který je smluvní stranou tohoto protokolu, může navrhnout změnu tohoto 
protokolu a předložit ji generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Generální 
tajemník poté seznámí s navrhovanými změnami státy, které jsou smluvní stranou tohoto 
protokolu, se žádostí o sdělení, zda jsou pro svolání konference států, které jsou smluvní 
stranou tohoto protokolu, jež by návrh zvážila a rozhodla o něm. Generální tajemník svolá tuto 
konferenci pod záštitou Organizace spojených národů, vysloví-li  se  do  čtyř  měsíců  od  data  
oznámení  pro  její  uspořádání  alespoň  jedna třetina  států,  které  jsou  smluvní  stranou  
protokolu.  Jakákoli  změna  přijatá dvoutřetinovou  většinou  států,  které  jsou  smluvní  
stranou  tohoto  protokolu, přítomných  a  hlasujících  na  konferenci,  bude  generálním  
tajemníkem  předložena Valnému  shromáždění  ke  schválení  a  následně  k přijetí  všem  
státům,  které  jsou smluvní stranou tohoto protokolu.  
 
2.  Změna  přijatá  a  schválená  v souladu  s odst.  1  tohoto  článku  vstoupí  v platnost třicátý 
den poté, co počet uložených listin o přijetí dosáhne dvou třetin z počtu států, které  jsou  
smluvní  stranou  protokolu  v den  přijetí  změny.  Změna  poté  vstoupí v platnost  pro  každý  
stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  třicátý  den  po uložení jeho vlastní listiny 
o přijetí. Změna je závazná pouze pro ty státy, které jsou smluvní stranou tohoto protokolu a 
které změnu přijaly.   
  



 
   

Článek 16 
 
Stát,  který  je  smluvní  stranou  tohoto  protokolu,  může  tento  protokol  vypovědět 
písemným  oznámením  generálnímu  tajemníkovi  Organizace  spojených  národů. Vypovězení  
nabude  účinnosti  jeden  rok  ode  dne,  ve  kterém  bylo  doručeno generálnímu tajemníkovi. 
  

Článek 17 
 
Text protokolu bude dostupný v přístupných formátech.  
  

Článek 18 
 

Arabské, čínské, anglické, francouzské, ruské a španělské znění tohoto protokolu má  
stejnou platnost. Na důkaz toho níže podepsaní zmocněnci, kteří jsou k tomu řádně pověřeni 
svými vládami, podepsali tento protokol. 
 


