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Úvod

Úmluva je mezinárodní zákon o právech lidí s postižením.

Celý název tohoto dokumentu je: Úmluva Organizace spojených národů 
o právech lidí se zdravotním postižením.

V tomto dokumentu používáme často jen slovo Úmluva. 

Česká republika Úmluvu podepsala a potom se k ní připojila v září 
2009.

To znamená, že musí dodržovat všechno, co je v Úmluvě napsané. 

Proto je důležité, abyste Úmluvu znali i Vy.

Text Úmluvy je složitý. Rozumí jí spíše právníci. Kdybyste si ji ale chtěli 
přečíst celou, můžete se podívat na tyto webové stránky: 

www.spmpcr.cz (v češtině)

www.un.org/disabilities (v angličtině)

Text, který teď držíte v rukou, je Úmluva napsaná jednoduchým 
jazykem tak, abyste jí rozuměli. Je napsaná ve snadném čtení.

I tak budete možná potřebovat při čtení podporu nebo pomoc někoho 
dalšího, abyste tomu dobře rozuměli.
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O čem je Úmluva? 
článek 1

Tato Úmluva říká, co mají státy udělat, aby lidé s postižením měli stejná 
práva jako ostatní lidé.
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Komunikace  
To jsou různé způsoby, které lidem 
s postižením pomáhají mluvit a rozumět 
různým informacím.
Můžou to být například počítače, snadné 
čtení s obrázky nebo Braillovo písmo pro 
nevidomé lidi. 
 

Diskriminace  
To znamená, že se k Vám někdo chová 
nefér.
Nebo že se k Vám chová jinak jenom proto, 
že máte nějaké postižení. 

 
Jazyk   
To je jakýkoliv způsob, kterým lidé mezi 
sebou mluví. 
Je to například i znaková řeč.
 

Co znamenají tato slova?
článek 2
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Základní myšlenky Úmluvy
článek 3

Jsou to: 
Lidé se mohou rozhodovat sami.

Nikdo nesmí být diskriminován. 

Lidé s postižením mají stejné právo žít ve společnosti jako všichni 
ostatní. 

Lidé s postižením musí být respektováni takoví, jací jsou.  To znamená, 
že mají být přijati mezi ostatní.

Všichni mají mít v životě stejné příležitosti.  

Každý má právo mít přístup do budov, v dopravě a k informacím jako 
ostatní. 

Muži a ženy mají mít stejné příležitosti. 

Děti s postižením mají být respektovány takové, jaké jsou.  
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Co musí státy podle Úmluvy udělat
článek 4

Státy musí  zajistit, aby se s lidmi s postižením zacházelo rovnoprávně – 
tedy stejně jako s ostatními lidmi. 

Státy musí dodržovat všechna lidská práva.

Státy souhlasí s tím, že to budou dělat takhle: 

•  Vytvoří pravidla a zákony, které lidem s postižením zajistí stejná 
práva. 
Státy musí změnit zákony, které nejsou spravedlivé. 

 
•  Lidé s postižením mají právo na to, aby se s nimi jednalo jako s 

ostatními lidmi. 
To musí vláda dodržovat. 

•  Nesmí  dělat věci, které jsou proti této Úmluvě. 
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•  Ujistí se, že vlády a úřady tuto Úmluvu dodržují a něco pro to dělají. 

•  Udělají všechno pro to, aby lidi s postižením nikdo nediskriminoval.

•  Ujistí se, že věci, které lidi používají, mohou používat všichni. Třeba 
počítače, budovy, dopravu.   
Věci se musí přizpůsobovat lidem s postižením. 

 
•  Státy musí lidem s postižením umožnit používat pomůcky. 

Jsou to například: obrázky, různé počítačové programy, vozík, Braillovo 
písmo pro nevidomé, slepecká hůl.  
Pomůcky jim pomáhají žít jako ostatní.

•  Dávat lidem s postižením srozumitelné 
informace o věcech, které jim mohou 
pomoci.  

•  Dělat školení o této Úmluvě. 

Státy slíbily, že budou dělat všechno pro to, aby lidé s postižením mohli 
dělat stejné věci jako ostatní.
Například se starat o domácnost, vzdělávat se a mít zdravotní péči. 

Státy by měly psát zákony spolu s lidmi s postižením. 
 

W W W
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Být rovnoprávný
článek 5

Státy souhlasí s tím, že všichni jsou si před zákonem rovni.
To znamená, že zákony platí pro všechny stejně. 

Lidi s postižením nesmí nikdo diskriminovat.
To znamená, že se k nim nikdo nesmí chovat nefér, jenom proto, že mají 
postižení.  
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K ženám s postižením se má chovat stejně jako 
k ostatním ženám

článek 6

Státy uznávají, že se k ženám a dívkám s postižením společnost chová 
často nefér. 
Často se k nim chová jinak než k ostatním. Tomu se říká diskriminace.

Státy budou pracovat na tom, aby ženy a dívky mohly žít svobodně 
a spokojeně.
To znamená podle svého přání.   
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K dětem s postižením se máme chovat stejně 
jako k ostatním dětem

článek 7

Státy souhlasí s tím, že děti s postižením mají stejná práva jako ostatní 
děti. 
Lidé se k nim mají chovat stejně jako k ostatním dětem. 

Státy souhlasí, že děti s postižením mají právo na to, abychom je 
vyslechli. 
Mají právo říct svůj názor na věci, které se jich týkají.  
Pokud budou potřebovat pomoc nebo podporu, musí ji dostat. 
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Státy budou vysvětlovat ostatním, co to je postižení
článek 8

Státy budou mluvit o tom, že lidé s postižením mají stejná práva jako 
ostatní.

Státy budou dělat různé akce, aby se o lidech s postižením ostatní 
dozvěděli víc.
To pomůže, aby žili ve společnosti s ostatními.
Lépe je poznají a přijmou mezi sebe.   

Státy všem ukáží, co lidé s postižením umí a dokáží.  

Státy zařídí, aby v televizi a v novinách mluvili o lidech s postižením 
podle pravdy a nevymýšleli si. 
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Přístupnost
článek 9

Státy musí zařídit, aby lidé s postižením měli lepší přístup ke všem 
věcem, které potřebují. 

Přístup do všech veřejných budov by měl 
být bezbariérový.
Například do nemocnice, do školy, do 
divadla, do kina, do banky nebo na úřad. 

Autobusy, tramvaje, metra, letadla a vlaky 
musí být také bezbariérové.
Lidé s postižením se tam musí snadno 
vyznat.

Informace pro veřejnost musí být 
srozumitelné. 
To jsou informace třeba na úřadech, 
v bankách, v knihovnách, v pokladnách, 
v divadle nebo na sportovištích. 
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Cedule musí být napsány srozumitelně, aby jim všichni dobře rozuměli.  

Ve veřejných budovách musí být pro lidi s postižením někdo, kdo jim 
pomůže.   

Státy musí vytvořit návod, jak udělat služby přístupné.
Služby jsou například: záchranná služba, pošta, pojišťovna, škola, banka 
nebo soud.

Musí se udělat školení o tom, co lidé s postižením potřebují.
Na školení se vysvětlí například:
•  jak se člověk na vozíku dostane dovnitř
•  jak mluvit a psát jednoduše 

Lidé s postižením musí mít přístup k novým technologiím. 
To je například: internet nebo mobilní telefon.

Všechno, co je tady napsané, musí platit ve městě i na venkově.
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Právo na život
článek 10

Každý má právo na život. 

Lidé s postižením také.
 
Státy musí zajistit, aby lidé s postižením měli stejnou možnost žít jako 
ostatní lidé. 
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Nebezpečí a rizikové situace
článek 11

Lidé s postižením musí být dobře chráněni, když přijdou nebezpečné 
situace. 
Například povodně, válka, zemětřesení nebo velká vichřice.
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Zákon platí pro všechny stejně
článek 12

Všichni lidé mají stejná práva.

Lidé často potřebují dělat právní úkony.
Právní úkon je třeba:
• nakupování a prodávání
• podepsání nějaké smlouvy, třeba pracovní  
• svatba
Aby člověk mohl dělat právní úkony, musí mít způsobilost k právním 
úkonům.

Lidé s postižením musí mít stejnou způsobilost k právním úkonům jako 
všichni ostatní.
To znamená, že je nikdo nesmí zbavit ani omezit ve způsobilosti 
k právním úkonům.  

Lidé s postižením někdy potřebují při rozhodování pomoc nebo 
podporu. 
Může jim pomoct třeba asistent nebo někdo jiný, komu se dá věřit. 
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Státy musí zajistit podporu nebo pomoc podle toho, jak jí člověk potřebuje.

Člověk s postižením někdy potřebuje, aby mu někdo pomohl například:
• vybrat si bydlení
• rozhodnout se, co si koupit
• kam chodit na kurz

Asistent nesmí rozhodovat za člověka 
s postižením. 

Musí být dobrá pravidla, jak bude asistent 
člověku s postižením pomáhat. 
Někdo musí kontrolovat, jak to asistent dělá. 

Lidé s postižením mají stejné právo sami se rozhodovat o důležitých 
věcech jako ostatní lidé. 

Lidé s postižením mají stejná práva na různé věci jako ostatní lidé: 

•    Můžou mít nebo dostávat majetek. 
Například auto, dům, zahradu, obrazy nebo šperky. 

•    Hospodařit se svými penězi. 

•    Můžou si půjčovat v bance peníze.

•    Nikdo jim nesmí peníze vzít.

•    Nikdo jim nesmí vzít byt ani dům, když je jejich. 
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 Člověk s postižením u soudu
článek 13

Lidé s postižením mají právo jít k soudu. 
Mají právo, aby jim někdo pomáhal a vysvětloval, co se u soudu děje. 
Člověk s postižením může svědčit. 
To znamená, že u soudu řekne, co viděl nebo slyšel.  

Státy musí pro soudy, policii a zaměstnance vězení zajistit dobré školení.  
Tam se vysvětlí, jak se chovat a mluvit k lidem s postižením. 
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Lidé s postižením musí být svobodní 
a v bezpečí stejně jako ostatní lidé. 

Lidé s postižením nesmí být zavíráni jen 
proto, že mají nějaké postižení.

Lidé s postižením, kteří jsou ve vězení, mají 
stejná práva jako ostatní lidé ve vězení. 

Svoboda a bezpečí
článek 14



22

Zákaz mučení a krutého zacházení
článek 15

Lidi s postižením nesmí nikdo mučit nebo s nimi krutě zacházet. 
Ani je nikdo nesmí ponižovat. 

Státy musí udělat všechno pro to, aby k mučení a krutému zacházení 
nedocházelo.   

Na lidech s postižením se nesmějí dělat žádné lékařské pokusy. 
To znamená, že je nikdo nesmí nutit brát léky, které ještě nejsou 
pořádně vyzkoušené. Je to povolené, jenom pokud s tím člověk sám 
souhlasí. 
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Zákaz využívání, zneužívání a násilí
článek 16

Státy musejí udělat takové zákony, které lidi s postižením doma i venku 
ochrání před využíváním, zneužíváním a násilím.  

Využívání znamená například, že nás někdo nutí pracovat, ale nezaplatí 
nám.

Zneužívání znamená, že nás někdo nutí dělat věci, které nechceme 
a které nám ubližují.

Násilí znamená, že nám někdo ubližuje, třeba na nás křičí nebo nás bije.

Státy také musí dělat všechno pro to, aby ke zneužívání nedošlo. 
Lidé s postižením musí dobře rozumět tomu, co zneužívání znamená, 
jak ho poznat a jak to oznámit. 
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Státy musí kontrolovat také poskytovatele služeb. 
V zařízeních nesmí docházet k žádnému zneužívání. 

Když se stane, že jsou lidé s postižením zneužiti, státy jim musí zajistit 
dobrou pomoc, aby se cítili v bezpečí. 
Státy se musejí postarat o to, že lidé s postižením, kteří už byli někdy 
zneužiti, dostanou dobrou pomoc, aby se cítili v bezpečí. 

Pokud se jim stalo něco vážného, stát musí zajistit dobrou léčbu.

Ti, kdo zneužívali, musejí jít před soud a být potrestáni. 

Státy musejí dávat pozor hlavně na zneužívání dětí a žen,  
protože bývají častěji zneužíváni než ostatní lidé. 
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Chovat se k lidem s postižením především jako k lidem
článek 17

Lidé s postižením musí být respektováni takoví, jací jsou. 
Mají své názory i osobnost.  
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Svoboda pohybu a občanství
článek 18

Lidé s postižením mají právo na tyto věci: 

•  Rozhodnout se, kde budou žít.  
Můžou se také rozhodnout, že se chtějí přestěhovat. 

•  Být občanem své země.  
Nikdo to nemůže zakázat jen kvůli tomu, že má člověk nějaké 
postižení. 

•  Mít doklady, jako například občanský průkaz nebo cestovní pas. 

•  Cestovat do zahraničí.  
Do své země se ale mohou kdykoliv vrátit.

•  Děti s postižením mají právo mít jméno a být občanem své země už 
od narození.  
Mají právo znát své rodiče, a když to jde, žít s nimi.  



27

 Samostatné bydlení a život ve společnosti
článek 19

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením mohli rozhodovat o tom, kde 
a s kým žijí. 

Lidé s postižením si mohou vybrat, stejně jako ostatní: 

•  Kde budou žít. 
•  S kým budou bydlet. 
•  Kterou sociální službu potřebují.
•  Svého asistenta.

Lidé s postižením mají mít možnost žít ve společnosti s ostatními lidmi 
bez postižení.

Nikdo je nesmí nutit bydlet v ústavu.   

Státy se musí snažit, aby lidi s postižením mohli využívat stejné služby 
jako ostatní lidé. 
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Samostatný pohyb
článek 20

Státy se mají postarat o to, aby se lidé s postižením mohli pohybovat co 
nejvíc samostatně. 

Státy musí lidem pomoci pohybovat se ve svém okolí. 
Státy musí lidem pomoci dostat dobré pomůcky, aby se mohli 
pohybovat sami. 
Může to být třeba vozík nebo hůl. 

Státy musí zajistit, aby tyto pomůcky nebyly moc drahé. 

Státy musí dělat školení o tom, co pomáhá lidem s postižením 
pohybovat se samostatně.
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Právo říkat svůj názor a dozvědět se, co potřebuji
článek 21

Lidé s postižením mají právo říct svůj názor.
I když neumí mluvit, mají právo ukázat, co si myslí a co potřebují. 
Například rukama, očima nebo dechem. 

Státy musí zajistit, aby se lidé s postižením dozvěděli, co potřebují.
Proto státy musí zařídit:

•  Aby lidé s postižením dostali srozumitelné informace. Například 
texty ve snadném čtení s obrázky, informace ve znakovém jazyce pro 
neslyšící nebo v Braillově písmu pro nevidomé. 

•  Aby všechny organizace dávaly srozumitelné informace. 

•  Aby byly informace srozumitelné i v televizi, v novinách a na internetu. 

•  Aby se používala znaková řeč vždycky, když to neslyšící potřebují.  
 

W W W
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Soukromí
článek 22

Lidé s postižením mají právo na soukromý život. 
Nikdo nemá právo do jejich života zasahovat. 
Například nikdo jim nemá právo otevřít dopis. 
Každý by měl mít možnost zavřít si svůj pokoj. 

Státy musí zajistit, aby se osobní údaje o lidech postižením schovávaly. 
Osobní údaje jsou například: adresa, věk, datum narození, telefonní 
číslo a zdravotní stav.  
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Domov a rodina
článek 23

Státy musí zajistit, aby lidé s postižením měli stejné právo na svatbu, 
rodinu nebo mít partnera nebo partnerku jako všichni ostatní. 
Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli: 

•  Mít svatbu.

•  Dostat srozumitelné informace o sexu 
a vztazích.

•  Lidé s postižením mají právo plánovat si 
rodinu.  
Musí vědět, jak děti vychovávat.  
To znamená, že mají právo dozvědět se 
o tom všechno, co potřebují.
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•  Rozhodnout se, jestli budou mít děti, kolik 
jich bude a kdy je budou mít.  
Pokud se rozhodnou mít děti, musí se 
o ně postarat.

•  Nikdo jim nesmí udělat žádnou operaci, 
aby nesměli mít děti. Jedině kdyby si to 
sami přáli.  

•  Děti s postižením by měly vyrůstat se 
svými rodiči.  
Státy by rodiny s dětmi s postižením měly 
podporovat. 

•  Děti nesmějí být odebírány jen proto,  
že mají nějaké postižení.  
Nebo že jejich rodiče mají nějaké 
postižení.  
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Vzdělávání
článek 24

Všichni mají stejné právo na vzdělání. 
Lidé s postižením také. 

Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli chodit do běžné školy 
a mohli se vzdělávat celý život.

Všechny děti s postižením by měly mít 
možnost chodit do školy s dětmi bez 
postižení.

Školy nesmí nikoho odmítnout jenom kvůli 
postižení.  

Lidé s postižením mají právo na podporu 
nebo pomoc při učení, jakou potřebují. 
To pomůže, aby si i děti s postižením mohly 
spolu hrát a společně se učit. 
Pomáhat nebo podporovat má člověk, který 
tomu dobře rozumí. 
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Každý člověk má různá nadání i schopnosti. 
Lidé s postižením mají mít možnost ve škole i na vzdělávacích kurzech 
rozvíjet své schopnosti i dovednosti. 

Lidé s postižením mají právo chodit do běžných škol tam, kde bydlí. 
Za základní a střední školu nemusí platit.
Tak to mají i ostatní. 
 
Lidé s postižením mají právo učit se, jak spolu mluvit. Nebo jak se 
dorozumět s ostatními. 
Mohou se učit používat například: Braillovo písmo, znakovou řeč, 
obrázky, posunky a tak dále. 
Také učitelé se musí naučit takto se dorozumívat.  

Je potřeba, aby učitelé věděli, jak se chovat k lidem s postižením a jak je 
učit. 

Státy musí zajistit vzdělávání i dospělým lidem s postižením, když chtějí.  
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Zdraví
článek 25

Lidé s postižením mají právo na dobrou 
zdravotní péči. 

Nikdo je nesmí odmítnout ošetřit jenom 
kvůli tomu, že mají nějaké postižení.

Státy se musí postarat:

•  Aby lidé s postižením měli stejnou 
zdravotní péči jako všichni ostatní. 
Například když chtějí mít rodinu, můžou 
se o tom pobavit s nějakým odborníkem.
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•  Aby lidé s postižením měli dobrou 
zdravotní péči. Aby dostali to, co kvůli 
svému postižení potřebují. 

•  Aby byly běžné zdravotní služby pro lidi 
s postižením blízko jejich domova. 

•  Aby se s lidmi s postižením zacházelo 
dobře a stejně jako s ostatními.  

•  Aby lidé s postižením měli stejné životní 
i zdravotní pojištění, jako mají ostatní.
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Podpora samostatného života 
článek 26

Státy musí zajistit, aby lidé s postižením mohli žít nezávislý a zdravý 
způsob života.
Aby takto mohli žít, dostanou podporu ve zdravotnictví, v práci, ve 
vzdělání a v sociálních službách. 
Tyto služby musí být blízko bydliště lidí s postižením.  

Státy musí mít dost odborníků, například: učitele, sociální pracovnice, 
lékaře, psychology, fyzioterapeuty. 
Ti by měli zjišťovat, jaké mají lidé s postižením potřeby, aby jim tak 
mohli dát co nejlepší pomoc. 
Odborníci musí začít zjišťovat, jaké mají potřeby malé děti s postižením, 
co nejdříve.

Odborníci budou chodit na školení, aby svou práci dělali dobře. 

Státy musí zajistit, aby měli lidé s postižením různé druhy pomůcek 
a vybavení, které jim pomůžou žít samostatně.
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Práce
článek 27

Lidé s postižením mají právo pracovat stejně jako ostatní lidé. 

Státy se musí postarat, aby lidé s postižením měli práci. 

Státy musí udělat toto:

•  Dělat takové zákony, aby lidé s postižením měli  možnost pracovat 
jako ostatní.

•  Nabídnout lidem s postižením podporu, kterou při práci potřebují. 

•  Zajistit, aby mohli lidé s postižením pracovat samostatně a měli k 
tomu přizpůsobené podmínky. To znamená bezbariérové pracoviště, 
srozumitelné informace, pomůcky, jako například barevné označení 
věcí.
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•  Postarat se, aby lidé s postižením měli v práci stejná práva a plat jako 
ostatní. 

 
•  Postarat se, aby lidé s postižením mohli na kurzy a školení o práci. 

•  Pomoci lidem s postižením najít a udržet si práci nebo si najít lepší 
práci, než mají. 

•  Podpořit lidi s postižením v jejich vlastním podnikání. 

•  Umožnit lidem s postižením pracovat ve státní sféře.  
Třeba někde na úřadech nebo v nemocnicích. 

•  Pomoci firmám zaměstnávat lidi s postižením. 

•  Postarat se, aby lidé s postižením měli dobré pracovní podmínky. 

•  Postarat se, aby si lidé s postižením mohli práci nejdřív vyzkoušet. 

•  Pomoci lidem s postižením, aby se mohli znovu vrátit do práce, 
například po úrazu. 

•  Postarat se, aby lidi s postižením nikdo nenutil do práce, za kterou 
nedostanou zaplaceno.
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Životní úroveň
článek 28

Lidé s postižením a jejich rodiny mají stejné právo na bydlení jako 
ostatní lidé. 
To znamená: mít dost jídla a pití, mít oblečení a mít, kde bydlet.  
 
Státy musí zajistit, aby lidé s postižením: 
•  Měli v bytě pomůcky a úpravy, které potřebují a za cenu, kterou si 

můžou dovolit. 

•  Dostali peníze na to, co potřebují vzhledem ke svému postižení. 

•  Měli možnost dostat příspěvky na bydlení, když nemají dost peněz.

•  Dostávali v důchodu penzi jako ostatní lidé. 

Stát se musí postarat, aby lidé s postižením, především dívky, ženy 
a starší lidé, měli také dobrou životní úroveň. 
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Lidé s postižením a politika
článek 29

Lidé s postižením mají právo podílet se na politice jako všichni ostatní lidé. 

Lidé s postižením mají právo volit. 

Státy musí: 
•  Zajistit, aby byly volby srozumitelné a volební prostory přístupné.

•  Zařídit, aby byly volby tajné.  

•  Poskytnout lidem u voleb podporu, když ji potřebují. 

•  Umožnit lidem s postižením být členy politických stran.  

Lidé s postižením mají právo kandidovat ve volbách. To znamená, že 
je lidé mohou zvolit zastupitelem. To jsou například: radní, poslanci, 
senátoři nebo prezident. 

Státy musí podporovat organizace lidí s postižením, aby mohli říct, co 
si o politice myslí. Například to může být organizace sebeobhájců nebo 
organizace lidí s tělesným postižením.
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Sport a volný čas

článek 30

Lidé s postižením mají právo sportovat a bavit se stejně jako ostatní lidé. 

Stát musí lidem s postižením umožnit: 
•  Dostat se třeba do kina, divadla, muzea a knihovny.

•  Být umělci. Musí k tomu dostat příležitost.  

•  Sportovat, když chtějí. 

Lidé s postižením mají mít možnost dělat všechny sporty jako ostatní.
Děti s postižením mají právo sportovat a hrát si s ostatními dětmi bez 
postižení.

Sportoviště a místa pro odpočinek musí být přístupné pro všechny.
Cedule, vysvětlivky a další informace musí být napsány srozumitelně 
a jasně.
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Informace o lidech s postižením
článek 31

Státy musí zjistit, kolik v každé zemi žije lidí s postižením. 
To pomůže, aby bylo dost služeb a zařízení pro lidi s postižením. 
Státy tak také zjistí, jaké potřeby mají lidé s postižením. 

Osobní údaje jsou tajné a soukromé. Člověk, kterému je řekneme, je 
nesmí nikomu říct. Státy ani nikdo jiný je nesmí znát ani použít.

Lidé s postižením mají právo zeptat se, kde jsou jejích osobní údaje  
a co je tam napsáno. 
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Spolupráce států 
článek 32

Aby tato Úmluva všude platila, musí státy světa dohromady 
spolupracovat. 

Státy musí: 

•  Zařídit, aby se spolupracovalo s lidmi s postižením i v chudých 
zemích. 

•  Ujistit se, že státy spolupracují na různých úkolech, aby zlepšily život 
lidí s postižením. 
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Tato Úmluva se musí dodržovat
článek 33

Státy musí:

•  Mít oddělení ve vládě, které se zabývá Úmluvou. 

•  Kontrolovat, jestli se Úmluva dodržuje. 

•  Zapojit lidi s postižením do kontrolování toho, jak se Úmluva 
dodržuje.  
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Výbor zaměřený na práva lidí s postižením
článek 34

Všechny státy si zvolí speciální Výbor.
Tento Výbor kontroluje, jestli státy Úmluvu dodržují.   

Každý stát si zvolí členy Výboru.
Členové jsou odborníci. Můžou to být i lidé s postižením.
O členech se hlasuje.
Teď je členů ve Výboru 12.
Členové pracují ve Výboru 4 roky.

Výbor pracuje v Ženevě ve Švýcarsku. 
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 Státy musí napsat zprávu 
 článek 35

Každý stát, který souhlasil, že bude Úmluvu dodržovat, musí do 2 let 
napsat Výboru zprávu. 
Ve zprávě napíše, co pro lidi s postižením udělal. A co udělal pro to, aby 
Úmluva fungovala. 

Potom bude posílat zprávu každé 4 roky. 

Výbor se rozhodne, jaké informace v těch zprávách musí státy napsat.

Výbor chce vědět, co státy už pro lidi s postižením zlepšily. 

Ve zprávách musí být také napsané, jestli se dodržují práva lidí 
s postižením.  
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Co se pak s těmi zprávami stane
článek 36

Výbor se na ty zprávy nejdřív podívá.
Členové Výboru spolu s vládou toho státu 
ozprávě mluví.
Potom Výbor státu poradí, jak pokračovat 
dál, aby se zlepšil život lidí s postižením.  
 
Všechny státy se můžou podívat na všechny 
zprávy od všech ostatních států. 

Na tyto zprávy se může podívat kdokoliv 
z nás. 
Když budeme chtít, můžeme se také 
podívat na to, co Výbor o zprávách řekl.
Můžeme také Výboru říci, jak se nám líbí, 
co pro lidi s postižením stát udělal. 

Výbor a státy spolu spolupracují
článek 37

Každý stát s Výborem spolupracuje. 
Stát dává členům Výboru různé informace, 
které potřebují. 

Výbor bude přemýšlet o tom, jak 
spolupracovat s různými státy tak, aby to 
dobře klapalo. 
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Jak Výbor spolupracuje s dalšími 
organizacemi

článek 38

Všechny státy a organizace pracují 
společně, aby tato Úmluva dobře fungovala. 

Výbor poprosí různé organizace, aby jí 
řekly, co je jejich práce. Čím se zabývají. 

Výbor může požádat další organizace, které 
se zabývají lidskými právy, aby napsaly něco 
o tom, jak se jim daří Úmluvu dodržovat. 

Výbor napíše zprávu 
článek 39

Každé 2 roky napíše Výbor zprávu Valnému 
shromáždění.
Valné shromáždění Organizace spojených 
národů je setkání skoro všech států světa. 
Ve zprávě budou názory různých států 
o tom, co by se mělo udělat. 
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Společné setkání zemí
článek 40

Státy, které s Úmluvou souhlasily, se budou 
často setkávat.
Budou mluvit o tom, jak to jde. 
Státy se budou setkávat každé 2 roky.

Kdo má všechny zprávy 
a informace

článek 41

Organizace spojených národů bude mít u 
sebe všechny zprávy a informace, které se 
Úmluvy týkají.  

Podpis Úmluvy 
článek 42

Hlavní sídlo Organizace spojených národů 
je v New Yorku v Americe. 
Tam také mají státy možnost tuto Úmluvu 
podepsat od 30. března 2007.  

Když stát Úmluvu podepíše, znamená to, že 
se mu líbí a chce se k ní připojit.
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Souhlas 
článek 43

Státy, které Úmluvu podepsaly, se pak 
rozhodnou, kdy se k Úmluvě připojí. 
Až se připojí, bude to znamenat, že souhlasí 
s tím, co se v Úmluvě píše.
Potom budou muset Úmluvu dodržovat. 

Státy se můžou k Úmluvě připojit kdykoliv.  

Spolek států
článek 44

Některé státy se můžou spojit dohromady. 
Tak jako třeba Evropská unie. 

Tyto státy se můžou také společně připojit 
k Úmluvě – například Evropská Unie se 
připojila k Úmluvě. 
 

Kdy Úmluva vlastně začne platit
článek 45

Úmluva začne platit, když se k ní připojí 
20 států. 
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Dodržování Úmluvy
článek 46

Státy nesmí odmítnout podepsat důležité 
části Úmluvy. 
Musí podepsat všechny části Úmluvy. 

Změny v Úmluvě
článek 47

Každý stát může požádat o změnu 
v Úmluvě. Může poslat dopis se změnami 
do Organizace spojených národů.  

Ostatní státy se pak rozhodnou, jestli se 
kvůli tomu chtějí sejít a popovídat si o tom, 
a jestli se změnou souhlasí.

Když chce stát od Úmluvy odejít
článek 48

Stát může od Úmluvy odejít. 
Stát pak přestane být členem Úmluvy. 
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Srozumitelné informace
článek 49

Tato Úmluva musí být napsaná tak, aby 
jí všichni dobře rozuměli. Nejlépe ve 
snadném čtení. 

Úmluva v dalších jazycích
článek 50

Tato Úmluva je napsaná v těchto 
jazycích: arabštině, čínštině, angličtině, 
francouzštině, ruštině a španělštině.

Ve všech jazycích je stejná.  
Do ostatních jazyků, například do českého 
jazyka, může být Úmluva přeložená.
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 Co tu najdete?

Úvod
1. O čem je Úmluva 
2. Co znamenají tato slova 
3. Základní myšlenky Úmluvy 
4. Co musí státy udělat 
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9. Přístupnost 
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13. Člověk s postižením u soudu  
14. Svoboda a bezpečí 
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16. Zákaz využívání, zneužívání a násilí 

17. Chovat se k lidem s postižením především jako k lidem  
18. Svoboda pohybu a občanství
19. Samostatné bydlení a život ve společnosti 
20. Samostatný pohyb
21. Právo říct svůj názor a dozvědět se, co potřebuji 
22. Soukromí 
23. Domov a rodina 
24. Vzdělávání 
25. Zdraví 
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