USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 24. února 2016 č. 163
k Závěrečným doporučením Výboru Organizace spojených národů pro práva osob
se zdravotním postižením k úvodní zprávě České republiky
Vláda
I.

bere na vědomí

1. Závěrečná doporučení k úvodní zprávě České republiky, přijatá Výborem Organizace
spojených národů pro práva osob se zdravotním postižením, zřízeným podle Úmluvy
Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením, uvedená
v části III materiálu čj. 168/16 (dále jen „Závěrečná doporučení“),
2. Informaci o projednání Úvodní zprávy České republiky o opatřeních přijatých k plnění
závazků podle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ve dnech 31. března
a 1. dubna 2015, uvedenou v části IV materiálu čj. 168/16;
II. pověřuje předsedu vlády předložit Závěrečná doporučení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky
pro informaci příslušným výborům obou komor Parlamentu České republiky;
III. ukládá
1. členům vlády průběžně zajišťovat plnění Závěrečných doporučení, a to podle určení
gesce uvedeného v příloze tohoto usnesení,
2. ministru zdravotnictví, aby s ohledem na existující právní úpravu vypracoval k doporučení
uvedenému v bodě č. 32 Závěrečných doporučení stanovisko,
3. ministrům zdravotnictví a spravedlnosti, aby s ohledem na existující právní úpravu
vypracovali k doporučení uvedenému v bodě č. 37 Závěrečných doporučení stanovisko,
4. ministryni práce a sociálních věcí zveřejnit text Závěrečných doporučení na webových
stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí,
5. ministryni práce a sociálních věcí informovat ve spolupráci s ministry zdravotnictví
a spravedlnosti vládu do 31. března 2016 o stanoviscích k doporučením uvedeným
v bodech č. 32 a č. 37 Závěrečných doporučení a o případných opatřeních přijatých
na základě těchto doporučení,
6. ministryni práce a sociálních věcí zpracovat ve spolupráci s příslušnými ministry a vládě
do 31. srpna 2019 předložit návrh spojené druhé a třetí periodické zprávy České
republiky o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech osob se zdravotním
postižením včetně informací o stavu naplňování Závěrečných doporučení;

IV. doporučuje předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a
předsedovi Senátu Parlamentu České republiky zohledňovat Závěrečná doporučení při
činnosti Parlamentu České republiky.
Provedou:
členové vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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