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Evropská iniciativa pro demokracii a lidská práva
Evropské komise spolufinancují projekt „Prosazování
lidsk˘ch práv osob s mentálním postiÏením v obãan-
ské spoleãnosti“. Partnery v projektu jsou národní
organizace sdruÏení osob s mentálním postiÏením
a jejich rodin z osmi evropsk˘ch zemí – Bulharska,
âeské republiky, Estonska, Maìarska, Makedonie,
Polska, Rumunska a Slovinska. Cílem projektu je
posílit politick˘ vliv partnersk˘ch organizací v rozho-
dovacím procesu, uvést je do evropské politiky posti-
Ïení a prohloubit vûdomí vlád na národní a evropské
úrovni o Ïivotû osob s mentálním postiÏením.

Tato zpráva je jedním z v˘sledkÛ projektu. Vychá-
zí z ‰etfiení, které bylo provedeno SdruÏením pro
pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice
(SPMP) pod metodick˘m vedením Inclusion Europe
a Holandského institutu pro péãi a zdraví (NIZW).
NIZW vytvofiil metodologii a strukturu zprávy. Jed-
notlivé kapitoly popisují platnou legislativu, pfiiãemÏ
zvlá‰tní dÛraz je poloÏen na názory ãlenÛ SPMP.
Zpráva je tématicky koncipována podle Standard-
ních pravidel pro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro osoby
s postiÏením (OSN, 1993). 

Inclusion Europe

ÚroveÀ a kvalitu vyspûlé demokratické spo-
leãnosti a moderního státu lze mûfiit zejmé-
na také tím, jak se dokáÏe postarat o své
nemocné a mentálnû postiÏené, a jak úãin-
nû dokáÏe pomoci jim i jejich rodinám.

Mentálnû postiÏení lidé byli je‰tû pfied dvanácti
lety nemilosrdnû odsouváni na okraj ãeské spoleã-
nosti. Ta o nich radûji nechtûla pfiíli‰ vûdût, odvrace-
la se od nich. Jistû, existovala zdravotní i v˘chovná
péãe, ale v ústavech vût‰inou umístûn˘ch daleko od
pfiirozeného rodinného prostfiedí.

Práva a dÛstojnost mentálnû postiÏen˘ch lidí jsou
pfiitom hodny zvlá‰tního zfietele, neboÈ i oni musejí
dostat ‰anci zafiadit se v rámci sv˘ch moÏností do
smysluplného Ïivota.

Je velmi podstatn˘ rozdíl mezi tím, je-li postiÏen˘
ãlovûk odkázán na sice ‰piãkovou, leã ústavní péãi,

nebo na péãi v domácím rodinném prostfiedí. Pova-
Ïuji proto za velmi dÛleÏité, aby spoleãnost mûla také
dostatek kvalifikovan˘ch informací nejen o potfie-
bách tûchto spoluobãanÛ, ale rovnûÏ poskytovatelÛ
sociálních sluÏeb a mohla jim tak vycházet vstfiíc.

Není sporu o tom, Ïe nezastupitelnou roli tu sehrá-
vají nestátní a dobrovolné organizace, které fungují na
neziskovém principu. K tomu, aby tuto roli mohly
úspû‰nû plnit, musejí jim státní orgány a instituce
âeské republiky vytváfiet potfiebné podmínky, pfiede-
v‰ím v podobû pfiíznivého legislativního prostfiedí. To
je naléhav˘ a trval˘ úkol vlády i Parlamentu.

V tomto smyslu je pfiedkládaná národní zpráva, která
detailnû mapuje v˘voj i souãasn˘ stav, pfiínosná zejména
sv˘mi doporuãeními v oblasti metodiky, vzdûlávání, kva-
lity sluÏeb sociální péãe i reformy jejího financování.

Petr Pithart
pfiedseda Senátu Parlamentu âeské republiky

Úvod

Pfiedmluva

âeská republika je relativnû malou stfiedoevrop-
skou zemí s rozlohou 78 865 km2, kde pfiibliÏnû 70%
obyvatelstva zemû Ïije ve mûstech. âeská republika
vznikla v lednu roku 1993 rozdûlením ãesko-sloven-
ské federace. Îije zde 10 330 000 obyvatel s pouze
dvûmi vût‰ími homogenními men‰inami: Slováky
(3%) a Romy (1,3%).

âeská republika je demokratickou zemí s hlubokou
tradicí nestátního sektoru v oblasti péãe a sluÏeb
o obãany s postiÏením. âinnost charitativních a obãan-
sk˘ch spolkÛ v oblasti sociálních sluÏeb v‰ak byla po
politick˘ch zmûnách v roce 1948 násilnû pfieru‰ena.
Monopol nad poskytováním sociálním sluÏeb pfievzal
stát a tento stav trval aÏ do poãátku devadesát˘ch let.
Ústavy pro osoby s mentálním postiÏením byly ãasto
zfiizovány v nevyhovujících znárodnûn˘ch budovách

ve venkovsk˘ch oblastech. Pfiesto lze fiíci, Ïe v urãit˘ch
ohledech byla úroveÀ péãe, poskytovaná v nûkter˘ch
ústavech, srovnatelná s ústavními sluÏbami v nûkte-
r˘ch západoevropsk˘ch zemích. Ve vût‰inû tûchto
zemí v‰ak ústavní péãi postupnû nahradil systémem
neústavních komunitních sluÏeb a ústavy byly uzavfie-
ny. V âeské republice k deinstitucionalizaci doposud
nedo‰lo. Jedním z dÛvodÛ je archaická právní úprava
v oblasti sociálního zabezpeãení.

DÛleÏitou pozitivní zmûnou zpoãátku devadesá-
t˘ch let byla demonopolizace úlohy státu v sociálních
sluÏbách, která umoÏnila rozvoj obãanského sektoru.
Obnovená a novû vznikající obãanská sdruÏení a cha-
ritativní organizace zaãaly s velk˘m odhodláním
poskytovat moderní typy sociálních sluÏeb do té doby
chybûjící.

Popis zemû
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Povûdomí vefiejnosti

Státy by mûly provádût ãinnost zvy‰ující spo-
leãenské vûdomí o osobách s postiÏením,
jejich právech, potfiebách, schopnostech
a pfiínosu
Pravidlo 1, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Kvalita Ïivota osob s postiÏením je do velké
míry ovlivnûna postoji a pfievaÏujícími hod-
notami, které spoleãnost sdílí. 

Postoje spoleãnosti je moÏné mûnit rÛzn˘mi zpÛsoby.
Jmenujme nûkteré, které byly v âeské republice uplatnûny:

Udílení cen
● Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené zfiídil Cenu

za nejlep‰í publicistické dílo propagující proble-
matiku postiÏení 

● Ministr zdravotnictví udûluje V˘roãní cenu minis-
tra za práci ve prospûch obãanÛ s postiÏením

● KaÏdoroãnû je udûlována Cena Olgy Havlové
jedinci s postiÏením 

● Obãanské sdruÏení Rytmus kaÏdoroãnû vyhla‰uje
cenu pro uãitele, kter˘ úspû‰nû integroval dítû
s postiÏením do ‰koly bûÏného typu

● V roce 2001 vyhlásilo Ministerstvo práce a sociál-
ních vûcí soutûÏ „Architektura lidskosti“ s cílem
vyzdvihnout dobré pfiíklady architektonického
fie‰ení budov urãen˘ch pro sociální sluÏby

Média
Co se t˘ãe novinov˘ch ãlánkÛ, televizních a roz-

hlasov˘ch pofiadÛ s tématikou postiÏení lze fiíci, Ïe
v posledních deseti letech dochází k nárÛstu jejich
poãtu. Problematika mentálního postiÏení se v‰ak
v médiích objevuje ménû ãasto neÏ jiné kategorie
postiÏení. Pravidelné pofiady o otázkách mentálního
postiÏení nevysílá ani jedna z televizních ãi rozhlaso-
v˘ch stanic. Jedin˘ ãasopis zamûfien˘ na problemati-

Data a informace, na jejichÏ základû byla Národní
zpráva zpracována, byly získány z rÛzn˘ch zdrojÛ.
Jednalo se zejména o odborné statû a rozhovory se
zástupci státní správy na rÛzn˘ch úrovních.
V˘znamn˘m zdrojem informací byli rodiãe – ãleno-
vé dobrovolné organizace – SdruÏení pro pomoc
mentálnû postiÏen˘m (SPMP).

Za zvlá‰tû v˘znamné byly povaÏovány právû v˘po-
vûdi rodiãÛ a to ze tfií dÛvodÛ: 
1. vyzdvihnout v˘znam informací ãerpajících z „reál-

n˘ch Ïivotních zku‰eností proÏit˘ch skuteãn˘mi
lidmi“, 

2. tím posílit soudrÏnost rodiãovsk˘ch skupin, 
3. pfiipravit podmínky vedoucí ke zlep‰ování kvality

Ïivota rodin dûtí s mentálním postiÏením a osob
s mentálním postiÏením samotn˘ch. 
Ve ãtyfiech mûstech – v Praze, Ústí nad Labem,

Brnû a Ostravû se uskuteãnily diskusní semináfie
rodiãÛ s tématick˘m zamûfiením na vybrané oblasti
Standardních pravidel pro vyrovnávání pfiíleÏitostí
lidí s postiÏením (OSN, 1993). Na semináfiích rodiãe
uvádûli pfiíklady obtíÏí, se kter˘mi se v Ïivotû rodiny
s mentálnû postiÏen˘m ãlenem setkávají. NejzávaÏ-
nûj‰í problémy se ukázaly b˘t ve v‰ech uveden˘ch
ãtyfiech regionech spoleãné nebo podobné. V Národ-
ní zprávû je proto vût‰í pozornost vûnována tûmto
problémov˘m okruhÛm. Jednotlivé kapitoly Národní
zprávy tak nemají stejn˘ rozsah (napfi. kultura vers.
ústavní péãe).

Vedle diskusních semináfiÛ s rodiãi probûhla setká-
ní s lidmi s mentálním postiÏením – ãleny skupin
sebeobhájcÛ.

Mezi materiály zásadní povahy vyuÏité pfii zpraco-
vávání národní zprávy patfiil Národní plán vyrovná-
vání pfiíleÏitostí pro obãany se zdravotním postiÏe-
ním. Tento v˘znamn˘ dokument sehrál dÛleÏitou roli
pfii vytváfiení politiky státu v oblasti postiÏení.

Zanedlouho po svém ustavení v roce 1991 vypra-
coval Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené obãany
Národní plán pomoci zdravotnû postiÏen˘m obãa-
nÛm (NPP). Vláda âeské republiky tento plán
schválila usnesením ã. 466 v roce 1992. Vládní v˘bor
byl rekonstruován usnesením vlády ã. 670 v roce
1992. Nov˘ v˘bor aktualizoval NPP, schválen˘ pod
názvem Národní plán opatfiení pro sníÏení negativ-
ních dÛsledkÛ zdravotního postiÏení (NPO) vládním
usnesením ã. 493 v roce1993.

Vypracováním tûchto plánÛ se âeská republika
zafiadila mezi státy s nejrozvinutûj‰í státní koncepcí
podpory osob s postiÏením.

Nûkteré stûÏejní poÏadavky uvedené v NPO nebyly
splnûny. Proto Vládní v˘bor pro zdravotnû postiÏené
na spoleãném zasedání se zástupci organizací zdravot-
nû postiÏen˘ch se v roce 1996 rozhodl Národní plán
znovu aktualizovat. Tfietí Národní plán vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro obãany se zdravotním postiÏením byl
schválen vládním usnesením ã.256 v roce 1998, av‰ak
ani jeho stûÏejní poÏadavky dosud splnûny nebyly.

Sbûr dat a informací

Zvy‰ování povûdomí vefiejnosti
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ku mentální retardace vydává SPMP âR pod
názvem „Mentální retardace“.

Zvy‰ování povûdomí jako souãást 
vzdûlávacích programÛ uãitelÛ

V souãasném systému vzdûlávání pedagogÛ je pro-
blematika mentálního postiÏení obsaÏena kromû
samotného studia speciální pedagogiky také ve stu-
diu uãitelství pro 1. stupeÀ základní ‰koly a ve studiu
uãitelek matefisk˘ch ‰kol, v˘jimeãnû v jin˘ch studij-
ních oborech. Pfiedpokládá se zafiazení studia speci-
fik vzdûlávání osob s postiÏením do v‰ech uãitel-
sk˘ch aprobací. To znamená, Ïe v budoucnu by mûl
mít kaÏd˘ zaãínající uãitel základní znalosti z oblasti
vzdûlávání osob s postiÏením.

Pfietrvávajícím problémem je nedostateãné peda-
gogické vzdûlání personálu ústavÛ speciální péãe. 

Povûdomí odborné vefiejnosti
o mentálním postiÏení

Informovanost pracovníkÛ v oblasti medicíny, vzdû-
lávání, psychologie, práva, státní správy, vãetnû tûch,
ktefií se kaÏdodennû setkávají s osobami s mentálním
postiÏením, nedosahuje potfiebné úrovnû. 

Rozhovory s rodiãi ukázaly, jak nedostateãná je
znalost problematiky mentálního postiÏení zvlá‰tû
mezi zamûstnanci vefiejné správy.

Doporuãení
● Podporovat v‰echny formy stfiedo‰kolského

a vysoko‰kolského studia pfiipravující na práci
s jedinci s mentálním postiÏením

● Otevírat kurzy dal‰ího vzdûlávání
● Více informovat vefiejnost o problematice mentál-

ního postiÏení a postupnû tak mûnit postoje vefiej-
nosti k osobám s tímto postiÏením jako i k dal‰ím
kategoriím zdravotního postiÏení

Zdravotní péãe

Státy by mûly pro osoby s postiÏením zajistit
poskytování efektivní léãebné péãe
Pravidlo 2, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Právo na lékafiskou péãi
Právo kaÏdého obãana na lékafiskou péãi stanoví

zákon o péãi a zdraví lidu ã. 20/1966 Sb. ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Podle ustanovení tohoto zákona
mají v‰ichni obãané právo na zdravotní péãi, svobod-
nou volbu lékafie, klinického psychologa a zdravot-
nického zafiízení.

PfiestoÏe Ministerstvo zdravotnictví vydalo me-
todické pokyny k poskytování léãebné péãe
mentálnû postiÏen˘m pacientÛm, objevují se pfií-
pady odmítání léãebné péãe této skupinû osob
z dÛvodu její ãasové nároãnosti, která není lékafiÛm
hrazená.

Kvalita zdravotní péãe
Zpráva o stavu ãeské spoleãnosti (1999) uvádí, Ïe

efektivnost ãeské zdravotnické soustavy je ve srov-
nání se západním zahraniãím niÏ‰í. Jedním z moÏ-
n˘ch ukazatelÛ kvality zdravotní péãi péãe jsou sta-
tistická data v oblasti rané péãe. Údaje statistického
úfiadu (1998) ukazují na pozitivní v˘voj novoroze-
necké a kojenecké úmrtnosti. Index úmrtnosti
kojencÛ mezi 28. dnem a prvním rokem Ïivota je
srovnateln˘ s nejvyspûlej‰ími státy. Na druhou stra-
nu index novorozenecké úmrtnosti (do 28 dnÛ Ïivo-
ta) je stále je‰tû vy‰‰í. To ukazuje na skuteãnost, Ïe
kvalita péãe o novorozence není v nemocnicích vÏdy
nejvy‰‰í.

V‰eobecnû v‰ak zdravotní péãe zÛstává, navzdory
finanãním tûÏkostem mnoha zdravotnick˘ch zafiízení,
na relativnû vysoké úrovni.

Rodiãe vyjádfiili se zdravotní péãí spí‰e spokoje-
nost. PotíÏe vyvstávají v oblasti komunikace a v obec-
ném pfiístupu zdravotnického personálu k rodinû
mentálnû postiÏeného jedince.

Rodiãovská skupina v Brnû popsala jednání léka-
fiÛ s rodiãi tûsnû po narození dítûte s postiÏením.
Podle tohoto vyjádfiení lékafii ãasto neinformují
rodiãe o moÏnostech, metodách a postupech v˘cho-
vy v ran˘ch v˘vojov˘ch stádiích dítûte s mentálním
postiÏením. Rodiãe vyjadfiovali nespokojenost
s pesimismem zdravotnického personálu k dal‰ímu
v˘voji jejich postiÏen˘ch dûtí. 

Jeden z rodiãÛ popsal svoji zku‰enost násle-
dovnû: „Pan doktor nám fiekl nûco jako:
blbec zÛstane blbcem.“

Jedním z dÛvodÛ takového pfiístupu zdravotnické-
ho personálu mÛÏe b˘t nedostateãná informovanost
zdravotnického personálu o problematice mentální-
ho postiÏení.

DepistáÏ a raná péãe
DepistáÏ jedincÛ s mentálním postiÏením zabez-

peãují v âeské republice zejména speciálnû pedago-
gická centra (SPC) a centra rané péãe (CRP) (vedle
dal‰ích zafiízení v resortu zdravotnictví). SPC dále
provádûjí pedagogicko-psychologickou a sociální
diagnostiku dítûte, vedou evidenci, provádûjí pora-
denské, konzultaãní, terapeutické a metodické ãin-
nosti pro klienty, jejich rodiãe a pedagogické pra-
covníky, zpracovávají individuální v˘chovnû
vzdûlávací a stimulaãní programy pro integrované
Ïáky. Pfiínos center spoãívá v ‰ir‰í nabídce sluÏeb
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dûtem s postiÏením a jejich rodiãÛm, ve zprostfied-
kování vzdûlávání i dûtem s tûÏk˘m a kombinova-
n˘m postiÏením. SPC také ãasto napomáhají v úpra-
vû rodinn˘ch vztahÛ. 

Mezi hlavní problémy SPC patfií nedostateãné
odborné obsazení center (v centru by mûly pÛsobit
profese speciální pedagog, psycholog, sociální pra-
covník).

V nûkter˘ch pfiípadech zasahuje pÛsobnost centra
aÏ do tfií a více okresÛ. 

Pfii depistáÏi dûtí s postiÏením se pracovníci cen-
ter pot˘kají s nepochopením lékafiÛ, ktefií neupo-
zorÀují rodiãe na moÏnost speciálnû pedagogické
a psychologické péãe v SPC. Dal‰ím problém je pfie-
sun finanãních prostfiedkÛ mezi ‰kolsk˘m úfiadem
pro poskytování poradensk˘ch sluÏeb klientÛm
z jin˘ch okresÛ.

Rodiãe upozornili na závaÏné problémy v oblasti
rané péãe. Probíhají diskuse o tom, kdo bude ranou
péãi poskytovat. Zatímco Vládní v˘bor pro zdravot-
nû postiÏené obãany upfiednostÀuje vyuÏít souãasnou
síÈ SPC, nestátní organizace, které se aÏ doposud
ranou péãí zab˘valy, mají k této alternativû v˘hrady.
PoÏadují stejné v˘chozí pozice a pfiístup k financím ze
státního rozpoãtu. 

Doporuãení
● Nalézt zpÛsob a prostfiedky na pokrytí zvlá‰tních

v˘dajÛ na poskytování léãby a o‰etfiování tûÏce
postiÏen˘m osobám

● Pfiipravit legislativu zakotvující propojení a koor-
dinaci v‰ech pfiíslu‰n˘ch institucí a orgánÛ

● Zavést téma mentálního postiÏení do ‰kol pfiipra-
vujících zdravotnick˘ personál a kurzÛ dal‰ího
vzdûlávání zdravotnického personálu

● Zlep‰it dostupnost rané péãe a speciálních zdra-
votních sluÏeb

● Vytvofiit jednotn˘ systém akreditací a financování
center rané péãe

● Roz‰ifiovat síÈ náleÏitû odbornû vybaven˘ch SPC

Rehabilitace

Státy by mûly zajistit poskytování rehabilitaã-
ních sluÏeb pro osoby s postiÏením, aby dosáh-
ly a udrÏely si optimální úroveÀ nezávislosti
a funkcí
Pravidlo 3, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Hlavním cílem rehabilitace je podle Národního
plánu pro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro obãany se
zdravotním postiÏením (1998): „.minimalizovat
pfiímé dÛsledky trvalého nebo dlouhodobého zdra-

votního postiÏení, a to prostfiednictvím posilování
zbytkov˘ch funkcí organismu, rozvojem vûdomostí,
pracovních schopností a návykÛ k uplatnûní ve zvo-
lené profesi, nácvikem dovedností sobûstaãnosti
a vykonávání pro Ïivot nezbytn˘ch ãinností jin˘m,
náhradním zpÛsobem.“ Ucelená rehabilitace tedy
pfiedstavuje komplex rÛzn˘ch rehabilitaãních ãin-
ností jako je raná péãe, vzdûlávací rehabilitace, pra-
covní rehabilitace aj. V âeské republice v‰ak není
problematika ucelené rehabilitace v‰ech osob
s postiÏením doposud jednotnû upravena. MPSV pfii-
pravuje vûcn˘ zámûr zákona o ucelené rehabilitaci
osob s postiÏením.

Zdravotnû rehabilitaãní
centra

14 center léãebné rehabilitace vytvofien˘ch v rámci
plnûní pfiedchozích Národních plánÛ, vykazují men‰í
efektivnost, neÏ se oãekávalo. Tato centra nejsou
schopna zabezpeãit na potfiebné úrovni a v potfiebné
‰ífii problematiku léãebné rehabilitace pro v‰echny
skupiny obãanÛ s postiÏením, zvlá‰tû pak pro osoby
s mentálním postiÏením.

Vzdûlávací rehabilitace
M·MT vybudovalo síÈ speciálnû pedagogick˘ch

center (SPC), poskytujících poradenství rodinám
s dûtmi s postiÏením v pfied‰kolním vûku a rodiãÛm
a pedagogÛm dûtí s postiÏením vzdûlávan˘ch ve ‰ko-
lách bûÏného typu, a která tudíÏ provádûjí rehabilitaci
pedagogickou. (Vzdûlávání osob s mentálním postiÏe-
ním viz Pravidlo 6).

Pracovní rehabilitace
Velmi dÛleÏitou sloÏkou rehabilitace je re-

habilitace pracovní. Má navazovat na rehabilitaci
léãebnou. V na‰em právním fiádu v‰ak zcela chybí
definice center pracovní rehabilitace a zpÛsob jejich
financování a akreditace. Právní a finanãní postave-
ní center pracovní rehabilitace, která vznikla
v minulosti, je zcela nejasné.

Doporuãení
● Vytvofiit prostor pro mnohem uÏ‰í spolupráci

mezi Ministerstvem práce a sociálních vûcí,
Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem
‰kolství, obãansk˘mi sdruÏeními, poji‰Èovacími
spoleãnostmi pfii vytváfiení rehabilitaãních
sluÏeb

● Legislativnû zakotvit pracovnû rehabilitaãní
centra a stanovit zpÛsob jejich financování

● Vyfie‰it úhradu prostfiednictvím zdravotních
poji‰Èoven za léãebnou rehabilitaci provádûnou
ve speciálních ‰kolách, zafiízeních a speciálních
pedagogick˘ch centrech.



SluÏby

Státy by mûly zajistit rozvoj a nabídku tzv.
podpÛrn˘ch sluÏeb, vãetnû pomÛcek pro
osoby s postiÏením, aby jim pomohly zv˘‰it
úroveÀ nezávislosti v kaÏdodenním Ïivotû
a uplatnit jejich práva
Pravidlo 4, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Cílem moderních sociálních sluÏeb je poskytnout
ãlovûku s mentálním postiÏením takovou podporu,
která mu umoÏní Ïít v prostfiedí rodiny nebo komu-
nity (obci) nebo v jiném, co nejménû restriktivním
prostfiedí. Legislativní rámec sociálního zabezpeãe-
ní v‰ak moderním sociálním sluÏbám nedává dosta-
teãn˘ prostor. Proto ani statistické údaje neobsahu-
jí ucelené údaje o tom, kde a s k˘m lidé s mentálním
postiÏením Ïijí resp. jak˘ typ sluÏeb (komunitní
nebo ústavní) vyuÏívají. Lze jen odhadovat, Ïe
v dÛsledku velmi omezené nabídky komunitních
sluÏeb Ïije vût‰ina obãanÛ s mentálním postiÏením
v témûfi 200 ústavech. Absence informací o poãtech
uÏivatelÛ rÛzn˘ch forem podpÛrn˘ch sluÏeb je ãás-
teãnû zpÛsobena souãasnou právní úpravou, která
obsahuje pouze ústavní péãi a peãovatelskou sluÏbu.
Stát tak pfiedev‰ím eviduje klientelu tûchto dvou
typÛ sociálních sluÏeb. 

Ústavní sociální péãe
Vyhlá‰ka MPSV ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ obsahuje demonstrativní v˘ãet druhÛ
zafiízení a okruh klientÛ jednotliv˘ch typÛ ústavÛ,
rozsah a formy poskytované péãe, podmínky pro pfii-
jímání, pobyt a ukonãení pobytu v ústavu a podmín-
ky úhrady za pobyt.

Tato vyhlá‰ka rozli‰uje ústavy sociální péãe pro
mentálnû postiÏené pro dûti ve vûku od 3 – 26 let
a ústavy pro dospûlé. V praxi se v‰ak toto dûlení
nerespektuje a klienti zÛstávají v „kmenov˘ch“
ústavech i po dosaÏení 26 let vûku. 

➢ Jak jsou oznaãování lidé Ïijící v ústavech?
Ve vyhlá‰kách a provádûcích pfiedpisech najdeme

termíny jako klient nebo osoba s mentálním postiÏe-
ním. Realita v ústavech je v‰ak ãasto jiná. Zvlá‰tû
zaÏité jsou pojmy jako napfi. „dûcka“ pouÏívané pro
v‰echny vûkové skupiny obyvatel ústavÛ. Pfiitom je
obecnû známé, Ïe tento ústavní Ïargon sniÏuje sociál-
ní status osob s mentálním postiÏením.

➢ Jak jsou lidé pfiijímání do ústavu sociální péãe?
Podmínkou k pfiijetí do ústavu je podle platné práv-

ní úpravy takov˘ stav jedince, kter˘ vyÏaduje sociál-
ní péãi. Zdravotní stav je hodnocen podle v˘ãtu zdra-
votních postiÏení podmiÀujících a vyluãujících pfiijetí
do ústavu.
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Podmínkou pfiijetí obãana do ústavu sociální péãe
je Ïádost stvrzená jeho vlastnoruãním podpisem nebo
jeho zákonn˘m zástupcem. Obãan mÛÏe poÏádat
o pfiijetí do kteréhokoli ústavu i mimo místo svého
trvalého bydli‰tû. Îádost vyfiizuje orgán, kter˘ ústav
zfiizuje. Povinností pfiíslu‰ného orgánu je pro‰etfiit
skuteãn˘ stav vûci a opatfiit si potfiebné podklady pro
rozhodnutí. Pokud Ïadatel splÀuje podmínky k pfiije-
tí do ústavu, vydá orgán rozhodnutí o pfiijetí. V pfií-
padû, Ïe v ústavu není volné místo, vydá rozhodnutí
o zafiazení Ïádosti do pofiadníku ãekatelÛ. 

Sebeobhájci z ústavÛ hovofiili o zku‰enostech
s pfiijímáním do ústavÛ, které nebyly nikterak
povzbudivé. 

„ani jsem se nemohl pfiijet na ústav podí-
vat, abych vidûl, jestli se mi tam bude líbit.
Oni pfiijeli za mnou. Zvykal jsem si tady
10 let. Teì uÏ se mi tady líbí.“ (sebe-
obhájce, 35 let)

„KdyÏ jsem byla malá, bydlela jsem se
sv˘m bratrem u babiãky. Nejdfiív si pfii‰li
pro bratra a dali ho do ústavu. Pak si pfii-
‰li pro mû a taky mû dali do ústavu. Ale do
jiného. Hroznû se mi st˘skalo.“ (klientka
ústavu, 28 let)

Jedním z palãiv˘ch problémÛ souãasného systé-
mu ústavní péãe je umísÈování tûch klientÛ, u kte-
r˘ch se mentální postiÏení kombinuje s du‰evním
onemocnûním. ZpÛsob hrazení nákladÛ na lékafi-
skou péãi poskytovanou pacientovi s mentálním
postiÏením a s du‰evním onemocnûním v psychia-
trické léãebnû v˘raznû limituje délku léãení. Vzhle-
dem k této skuteãnosti a vzhledem k chybûní alter-
nativních zafiízení jsou tito pacienti umísÈování zpût
do ústavÛ, které v‰ak nemohou uspokojit jejich spe-
cifické potfieby. Tím vznikají váÏné problémy na
obou stranách.

Nedostatek alternativních residenãních sluÏeb pro
klienty s mentálním postiÏením a du‰evním onemoc-
ním potvrdil jeden z brnûnsk˘ch rodiãÛ.

„Ná‰ syn obãas trpí obtíÏemi du‰evního rázu. Ale
na hospitalizaci v psychiatrické léãebnû to není a ani
ho nechceme dát do ústavu. Potfiebuje vÏdy jen doãas-
nou psychiatrickou léãbu, která v‰ak chybí.“

➢ Jak lidé v ústavech Ïijí?
Pfies nemalé investice do budování nov˘ch ústavÛ

a rekonstrukcí budov, Ïivotní podmínky klientÛ
v ústavech nejsou uspokojivé. Vût‰ina ústavÛ je umís-
tûna do star˘ch a kapacitnû nevyhovujících budov,
které neposkytují potfiebn˘ prostor pro soukromí kli-
entÛ. Geografická izolovanost ústavÛ naru‰uje rodin-
né vztahy a sociální síÈ klientÛ.

Jen 20 % ze v‰ech ústavních budov jsou nové budo-
vy postavené za posledních 10 let. Tyto budovy jsou
modernû vybaveny a jejich úroveÀ je srovnatelná
s evropsk˘m standardem. Zbylé budovy jsou v‰ak
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staré s více lÛÏkov˘mi pokoji – témûfi 50% je 3–5 lÛÏ-
kov˘ch, v˘jimkou nejsou pokoje s 6–10 lÛÏky.

Nûktefií tûÏce postiÏení klienti tráví cel˘ den v jed-
nom pokoji. Uniformita a blokové programy
a v nûkter˘ch pfiípadech rigidní denní reÏim dává
velmi omezené moÏnosti pro vzdûlávání, terapii
a spoleãenské aktivity. Fatalistick˘ pohled na schop-
nosti jedince mají za následek dal‰í dodateãné posti-
Ïení – závislost klientÛ na ústavním prostfiedí. Exis-
tují v‰ak ústavy s programem zamûfien˘m na
individuální potfieby klientÛ.

Vedení ústavÛ se ãasto pot˘ká s problémem nedo-
statku denních pracovních aktivit. A tak podobnû
jako u jin˘ch ústavních reÏimÛ, klienti hrají dÛleÏitou
úlohu pfii zachování chodu ústavního systému vyko-
náváním domácích a dal‰ích pomocn˘ch ãinností.

Vyhlá‰ka MPSV ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ obsahuje ustanovení vztahující ke stra-
vování klientÛ v ústavech, nakládání s osobními
vûcmi klientÛ ãi k pohybu klientÛ mimo ústav.

Klient mÛÏe podle pfiíslu‰ného ustanovení této
vyhlá‰ky pob˘vat mimo ústav po pfiedchozím ozná-
mení vedoucímu. Obãané zbavení právní zpÛsobilos-
ti k právním úkonÛm potfiebují k pobytu mimo ústav
souhlas opatrovníka, nezletilé dûti souhlas rodiãÛ
nebo zákonn˘ch zástupcÛ. Objevují se pfiípady, kdy
ústavy vyuÏívají zbavení zpÛsobilosti k právním úko-
nÛm ke kodifikaci vlastních pfiedpisÛ o pohybu
a náv‰tûvách klientÛ, které hraniãí s omezováním
osobní svobody klientÛ.

Vnitfiní pfiedpisy t˘kající se náv‰tûv klientÛ se li‰í
ústav od ústavu. V nûkter˘ch ústavech nejsou
náv‰tûvy rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ a pfiátel nijak ãaso-
vû omezeny, jinde je pro náv‰tûvy vyhrazen den
a ãas. Klienti ãasto nemají zaji‰tûn systematicky
doprovod k náv‰tûvû do rodin, nemají zaji‰tûn svoz
k dennímu nebo t˘dennímu pobytu v ústavu. Nic-
ménû, pokud rodiãe nebo jiní pfiíbuzní nav‰tûvují
obyvatele ãi svûfience ÚSP pravidelnû, mohou poÏá-
dat o pfiíspûvek na provoz motorového vozidla
podle vyhlá‰ky ã. 182/1991 Sb. ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ.

➢ Jaké je financování ústavní péãe?
Souãasn˘ systém financování sociálních sluÏeb

pfieb˘vá z doby, kdy tyto sluÏby poskytoval pouze
stát a kdy kromû úhrady od uÏivatele ve‰keré nákla-
dy na nû hradil státní rozpoãet. Situace se v‰ak
bûhem posledních deseti let v˘raznû zmûnila, vedle
státu se do systému sociálních sluÏeb stále více zapo-
jují obce, kraje a nestátní neziskové organizace popfi.
fyzické osoby.

Souãasn˘ systém financování sociálních sluÏeb
vãetnû ústavÛ a zafiízení pro osoby s mentálním posti-
Ïením vychází ze zákona ã. 100/1988 Sb. O sociálním
zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a prová-
dûcích pfiedpisÛ k tomuto zákonu. Tyto pfiedpisy
z hlediska úhrady neinvestiãních v˘dajÛ na sociální
sluÏby poskytované státem, kraji nebo obcemi stano-
ví, Ïe tyto sluÏby jsou poskytovány za plnou nebo ãás-

teãnou úhradu, v˘jimeãnû téÏ bez úhrady. Úhrada od
uÏivatele sluÏby v‰ak pokr˘vá jen ãást v˘dajÛ na sluÏ-
by. Poskytovatel tak musí jejich nemalou ãást pokr˘t
z dal‰ích zdrojÛ.

Samostatnou kapitolou je financování ãinnosti
nestátních neziskov˘ch organizací pÛsobících v soci-
álních sluÏbách, které jsou financovány odli‰nû.

Pozn.: K 31. 12. 2002 dojde k ukonãení ãinnosti
okresních úfiadÛ. Zfiizovatelské funkce k zafiízením
ústavÛ sociálních péãe pro mentálnû postiÏené budou
pfievedeny z okresních úfiadÛ na kraje.

Prostfiedky státního rozpoãtu jsou vynakládány
jednotliv˘m subjektÛm rÛzn˘mi zpÛsoby. Odli‰né
zpÛsoby financování jednotliv˘ch subjektÛ v sociál-
ních sluÏbách vãetnû vyuÏívání státních prostfiedkÛ
mohou zãásti umoÏnit zv˘hodÀování jednûch sub-
jektÛ oproti jin˘m.

RÛzn˘ zpÛsob stanovení úhrad za poskytnuté sluÏ-
by, obecních, krajsk˘ch (do 31.12. 2002 je‰tû také
státních zafiízení) jsou stanoveny právním pfiedpisem,
v nestátním sektoru smluvním vztahem.

Zmûny nûkter˘ch základních pfiedpisÛ v oblasti
rozpoãtÛ a daní v‰ak zvy‰ují u nûkter˘ch obcí napû-
tí ve zdrojích. Napfi. na základû zák. ã. 243/2000 Sb.,
o rozpoãtovém urãení v˘nosÛ nûkter˘ch daní územ-
ním samosprávn˘m celkÛm a nûkter˘m státním fon-
dÛm, mÛÏe dojít u nûkter˘ch obcí k poklesu jejich
daÀov˘ch pfiíjmÛ. 

Îivotní podmínky v ústavech jsou v fiadû pfiípadÛ
neuspokojivé. Jedná se zejména o kvalitu bydlení,
materiální zaji‰tûní ústavu, nedostateãnou kvalifika-
ci personálu, necitliv˘ zpÛsob pfiijímaní klientÛ do
ústavÛ, pfiíleÏitosti a podpora integrace do bûÏné spo-
leãnosti aj. V˘‰e finanãní dotace ústavÛm ze státního
rozpoãtu odvozované od „obloÏnosti“ ústavu podpo-
ruje centralizaci systému sociálních sluÏeb namísto
jeho decentralizace.

Peãovatelská sluÏba
Podle vyhlá‰ky MPSV ã.182/1991Sb. se peãovatel-

ská sluÏba poskytuje tûm obãanÛm, ktefií nejsou
schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti
a dal‰í Ïivotní potfieby, nebo ktefií potfiebují vzhledem
ke svému nepfiíznivému zdravotnímu stavu o‰etfiení
jinou osobou, nebo dal‰í osobní péãi. V zásadû se
peãovatelská sluÏba poskytuje i osobû s dlouhodo-
b˘m tûÏk˘m postiÏením nebo rodinû, která o osobu
peãuje. V praxi jsou v‰ak cílovou skupinou peãova-
telské sluÏby pfiedev‰ím obãané vy‰‰ího vûku, ktefií
v dÛsledku zdravotního stavu potfiebují o‰etfiení
jinou osobou. 

Rodiãe dûtí s mentálním postiÏením uvedli bûhem
spoleãn˘ch setkání fiadu problémÛ spojen˘ch s nedo-
statkem komunitních sluÏeb: 

„Lep‰í je mít dítû v ústavu, neÏ pod mos-
tem“ (rodiã z Brna).
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● Znepokojující je podle rodiãÛ alarmující nedosta-
tek denních center, respitních sluÏeb, sluÏeb osob-
ní asistence a neústavních forem bydlení. 

„Co se stane s na‰imi dûtmi, aÏ umfieme?“
(rodiã z Ústí nad Labem). „S agenturou jsem
spokojen˘ (zaji‰tující podporované bydle-
ní), ale mechanismus financování nestát-
ních subjektÛ mû nutí, abych dceru zapsal
do pofiadníku ãekatelÛ na umístûní do ústa-
vu. Co kdyby...“ (rodiãe v Brnû)

● Nûkteré sluÏby jsou pro klienty a jejich rodiny pfií-
li‰ vzdálené od jejich bydli‰tû

● Právní úprava nedostateãnû vymezuje ãlena rodi-
ny, kter˘ peãuje o osobu s mentálním postiÏením
doma, jako zamûstnanou osobu

● Návaznost a koordinovanost rÛzn˘ch typÛ sluÏeb je
nedostateãná. Pro rodinu je pak ãasto obtíÏné
vyhledat vhodnou sluÏbu, která by odpovídala
jejím potfiebám. VáÏn˘m nedostatkem je absence
tranzitních programÛ zamûfien˘ch na období ukon-
ãení ‰kolní docházky a nástupu do zamûstnání

MPSV âR si je vûdomo problémÛ souãasného
systému. Proto spolu s poskytovateli sociálních slu-
Ïeb pracuje na reformû sociálních sluÏeb. Cílem je
pfiejít od centrálnû plánovaného systému sluÏeb
k sociálnû konkurenãnímu decentralizovanému
systému s prvky vefiejné regulace. Reforma si dále
klade za cíl podporovat sluÏby v pfiirozeném pro-
stfiedí klientÛ. V‰ichni poskytovatelé sociálních slu-
Ïeb by mûli b˘t zafiazeni do informaãního systému,
státní i nestátní poskytovatelé by mûli mít pro svou
práci stejné podmínky a zároveÀ povinnost posky-
tovat sluÏby s ohledem na standardy kvality. Otáz-
kou zÛstává, zda a kdy získají navrhovaná opatfiení
nezbytnou politickou podporu.

Hlavní nedostatky souãasného systému lze shrnout
následovnû:
● Sociální sluÏby jsou z hlediska typologie nedosta-

teãné – právní úprava sociálního zabezpeãení
obsahuje pouze ústavní péãi (typovû diferencova-
nou podle cílov˘ch skupin uÏivatelÛ) a peãovatel-
skou sluÏbu

● Pomûr sluÏeb v regionech není vyváÏen˘
● Ústavní péãe vysoce pfievy‰uje komunitní sluÏby
● Financování státních a nestátních sluÏeb je rozdílné
● Chybí systém monitorování kvality a efektivity

poskytovan˘ch sluÏeb
● Chybí ucelen˘ informaãní systém poskytovatelÛ

sluÏeb
● Klient má velmi málo moÏností podílet se na rozho-

dování v otázkách poskytovan˘ch sociálních sluÏeb

Doporuãení
● SniÏovat poãet jedincÛ umístûn˘ch v ústavech

a pomocí systému vzájemnû propojen˘ch a pfií-
stupn˘ch sluÏeb podpofiit návrat dûtí a dospûl˘ch

do jejich pfiirozeného prostfiedí, kde by jejich
potfieby byly profesionálnû vyhodnoceny, pfiimû-
fienû uspokojovány a dále sledovány

● Poskytnout lidem s mentálním postiÏením Ïijícím
v ústavech sociální péãe i jinde potfiebnou podpo-
ru pro vyjadfiování sv˘ch potfieb a pfiání

● Vytvofiit metodologii plánování individuálního
programu rozvoje jedince a jeho vyhodnocování

● V‰emi dostupn˘mi prostfiedky umoÏnit osobám
s mentálním postiÏením zapojit se do Ïivota
komunity a tak zvy‰ovat jejich sociální status

● Vytvofiit legislativní rámec pro poskytování
moderních typÛ sluÏeb jako je respitní péãe,
chránûné ãi podporované bydlení, osobní asisten-
ce, domácí péãe aj.

● Zavedením systému standardÛ kvality sociál-
ních sluÏeb zajistit dûtem i dospûl˘m ochranu
proti nízké úrovni péãe. Systém hodnocení kva-
lity sluÏeb zamûfiit na uÏivatele, nikoliv na pro-
gram/sluÏbu

● UmoÏnit klientÛm a jejich rodinám volbu sluÏby,
která bude v souladu s jejich individuálními potfie-
bami

●  Právnû zakotvit, aby ãlen rodiny, kter˘ poskytuje
celodenní péãi blízké osobû s postiÏením, byl
povaÏován za plnû zamûstnaného

● Kvalifikovan˘m hodnocením zajistit návaznost
vícesektorov˘ch sluÏeb, jejich cílenost a diferen-
covanost podle úrovnû potfieb

● Vypracovat nov˘ systém financování sociálních
sluÏeb, kter˘ zrovnoprávní poskytovatele sluÏeb
a kter˘ bude flexibilní vÛãi potfiebám oprávnûné
osoby a potfiebám komunity 

Pfiístupnost

Státy by mûly uznat celkov˘ v˘znam pfiístup-
nosti v procesu vyrovnávání pfiíleÏitostí ve
v‰ech spoleãensk˘ch oblastech. Pro osoby
s postiÏením jakéhokoliv druhu by státy mûly
(a) zavádût programy ãinností vedoucí ke
zpfiístupnûní prostfiedí; a (b) podniknout opat-
fiení k umoÏnûní pfiístupu k informacím
a komunikaci
Pravidlo 5, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Architektonické bariéry
Stavební zákon ã. 50/1976 Sb. a související

vyhlá‰ky stanoví obecné technické poÏadavky na
stavby a vymezují bezbariérovost vefiejn˘ch budov.
PfiestoÏe právní úprava nedovoluje budování dal-
‰ích architektonick˘ch bariér, pfiíslu‰né orgány
nejsou v prosazování tûchto poÏadavkÛ dostateãnû
dÛsledné.
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Pfiístup k informacím
S cílem zlep‰it pfiístup obãanÛ s postiÏením a jejich

rodin k vefiejn˘m informacím byl v âeské republice
vytvofien základní informaãní systém. V tomto systé-
mu patfií mezi poskytovatele sluÏeb pfiedev‰ím:
● Centra rané péãe
● Zafiízení pedagogicko-psychologického poraden-

ství (napfi. speciálnû pedagogická centra, pedago-
gicko psychologické poradny atd.)

● Zdravotnû rehabilitaãní centra
● Nevládní neziskové organizace postiÏen˘ch
● Okresní úfiady (do konce roku 2002), referá-

ty sociálních vûcí pfii mûstsk˘ch a krajsk˘ch
úfiadech

Pokud jde o formální i obsahovou pfiístupnost
vefiejn˘ch informací, které slouÏí také osobám
s mentálním postiÏením, neexistuje jednotná smûr-
nice.

âlenka praÏské skupiny sebeobhájcÛ popsala
svou zku‰enost se získáváním informací od pracov-
níkÛ úfiadu následovnû: „Vût‰inou nerozumím tomu,
co mi na úfiadû fiíkají. Nechtûjí se mnou ztrácet ãas
a ani s nik˘m jin˘m.“

Také rodiãe popsali informaãní sluÏby a poraden-
ství poskytované orgány vefiejné správy za nedosta-
teãné. 

Rodiãe uvádûli zku‰enosti s nevhodn˘m vystupo-
váním pracovníkÛ úfiadÛ a jejich nedostateãnou
mobilitu. 

„S pfiekonáváním fyzick˘ch bariér nemáme
problémy. Nejhor‰í je zdolat ty lidské.“
(rodiã v Ostravû)

„Sociální pracovníci nevyjíÏdí do terénu.
Sedí jen v kanceláfiích.“ (rodiã v Ústí nad
Labem)

Integrace osob s mentálním postiÏením do spoleã-
nosti závisí mj. na odstraÀování rozmanit˘ch bariér.
Aãkoliv do‰lo v oblasti odstraÀování architektonic-
k˘ch bariér k pozitivním legislativním zmûnám
zejména, jejich prosazování není zcela efektivní. Exi-
stují v‰ak dal‰í bariéry, které diskriminují osoby
s mentálním postiÏením a jejich rodiny. Rodiãe uved-
li zejména lidské bariéry, jako je arogantní chování
zamûstnancÛ vefiejné správy a jejich nepfiipravenost
komunikovat s lidmi, ktefií mají v komunikaci zvlá‰t-
ní potfieby.

Doporuãení
● Vytvofiit metodiku zpfiístupÀování vefiejn˘ch

informací
● Podpofiit sestavování adresáfiÛ o sluÏbách pro

obãany s mentálním postiÏení 
● Zapracovat do systému vzdûlávání pracovníkÛ

vefiejné správy téma komunikace s obãany s men-
tálním postiÏením

Vzdûlávání

Státy by mûly uznat zásadu zaji‰tûní stejn˘ch
pfiíleÏitostí základního, stfiedního a vysoko‰kol-
ského vzdûlávání pro dûti, mládeÏ a dospûlé
s postiÏením v integrovaném prostfiedí. Mûly by
zajistit, aby vzdûlávání osob s postiÏením bylo
integrální souãástí vzdûlávacího systému
Pravidlo 6, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Právo na vzdûlávání
âlánek 33 Listiny základních práv uvádí: „KaÏd˘

má právo na vzdûlání. ·kolní docházka je povinná po
tu dobu, kterou stanoví zákon.“ Toto právo a povin-
nost se vztahuje i na Ïáky s mentálním postiÏením.
Z vyhlá‰ky M·MT ã.127/1997 Sb., o speciálních ‰ko-
lách a speciálních matefisk˘ch ‰kolách vypl˘vá, Ïe
zápis do ‰koly se t˘ká v‰ech ‰estilet˘ch dûtí bez ohle-
du na jejich zdravotní stav nebo postiÏení.

Systém speciálního vzdûlávání dûtí
‰kolního vûku s mentálním postiÏením

Pro Ïáky s mentálním postiÏením se zfiizují zvlá‰tní
‰koly a pomocné ‰koly. Dûti, které se pro hloubku svého
postiÏení nemohou vzdûlávat ve zvlá‰tní nebo pomocné
‰kole, jsou pfiijímány do pfiípravného stupnû pomocné
‰koly, pfiíp. rehabilitaãní tfiídy. Vzdûlávání v pfiípravném
stupni pomocné ‰koly mÛÏe trvat aÏ tfii roky.

Pravidelné systematické vzdûlávání dûtí s tûÏ‰ím
postiÏením se realizuje ve státních, soukrom˘ch nebo
církevních speciálních ‰kolách.

Pfiíprava na povolání
Po ukonãení povinné ‰kolní docházky ve zvlá‰tních

a pomocn˘ch ‰kolách a u integrovan˘ch ÏákÛ
v základních ‰kolách mají mladiství s mentálním
postiÏením moÏnost pokraãovat ve svém vzdûlávání
v odborn˘ch uãili‰tích nebo praktick˘ch ‰kolách s tfií-
letou, dvouletou nebo jednoletou docházku.

Novela ‰kolského zákona dovoluje v‰em ÏákÛm,
ktefií ukonãili devítiletou povinnou ‰kolní docház-
ku, studovat i na stfiedních ‰kolách bûÏného typu.
V zásadû se toto opatfiení t˘ká i ÏákÛ zvlá‰tních
a pomocn˘ch ‰kol. 

CeloÏivotní vzdûlávání
CeloÏivotní vzdûlávání je pro ãlovûka s mentálním

postiÏením pfiínosné nejen k udrÏení jiÏ získan˘ch
znalostí a dovedností, ale zejména jako pfiíleÏitost
k dosaÏení pfiíslu‰ného kvalifikaãního stupnû.

Z dÛvodu „osvobození od povinné ‰kolní docház-
ky“ nemûli nûktefií jedinci s mentálním postiÏením
v dûtství pfiíleÏitost se vzdûlávat. Proto Ministerstvo
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‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy vypracovalo Meto-
dické pokyny, které dospûl˘m osobám s mentálním
postiÏením umoÏÀují nav‰tûvovat kurzy, ve kter˘ch
mají moÏnost si doplnit základní vzdûlání poskytova-
né základní, zvlá‰tní nebo pomocnou ‰kolou. Vzdûlá-
vací kurzy mohou téÏ pofiádat obãanská sdruÏení
a jiné nestátní instituce. CeloÏivotním vzdûláváním se
otevírá cesta k získání dal‰í kvalifikace k úspû‰nûj‰í-
mu uplatnûní na trhu práce.

Integrace
Podle vyhlá‰ky M·MT ã. 291/1991 Sb., o základní

‰kole mohou pfii základních ‰kolách zfiizovatelé tûch-
to ‰kol iniciovat vznik speciálních tfiíd pro Ïáky
s mentálním postiÏením. ZpÛsob, jak˘m integrace
probíhá na praktické úrovni popisují metodické
pokyny a vyhlá‰ky Ministerstva ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy. Podle tûchto pokynÛ rozhoduje o pfii-
jetí dítûte s postiÏením fieditel ‰koly. ·koly bûÏného
typu tak nejsou povinny pfiijmout Ïáka s mentálním
postiÏením, i kdyÏ si to jeho rodiãe pfiejí. 

Pfii rozhodování o pfiijetí Ïáka s postiÏením do
‰koly bûÏného typu se vychází z vyjádfiení Speciál-
nû-pedagogického centra nebo Pedagogicko psy-
chologické poradny. Vyjádfiení obsahuje kategorii
a stupeÀ postiÏení Ïáka, doporuãení na jeho zafiaze-
ní do bûÏné nebo do speciální tfiídy ‰koly, stanoví
individuální vzdûlávací program, interpretuje lékafi-
ské vyjádfiení ke zdravotnímu stavu Ïáka, stanoví
odborného pracovníka, kter˘ bude spolupracovat
s uãitelem integrovaného Ïáka.

Pfii porovnání poãtu integrovan˘ch dûtí s mentál-
ním postiÏením s poãtem integrovan˘ch dûtí s jin˘m
druhem postiÏením lze fiíci, Ïe poãet integrovan˘ch
dûtí s mentálním postiÏením je niÏ‰í.

Hlavní pfiekáÏky integrace jsou zejména v následu-
jících oblastech:
● osobní asistence/ asistence uãitele
● doprava dítûte do ‰koly
● úhrada vyuãovacích a kompenzaãních pomÛcek

pro dûti se speciálními vzdûlávacími potfiebami
● nedostateãná spolupráce resortních ministerstev –

‰kolství, zdravotnictví, práce a sociálních vûcí

● nevyjasnûné kompetence pfii vzdûlávání dûtí
s mentálním postiÏením umístûn˘ch do ústavÛ
sociální péãe

Co se t˘ãe asistence pfii vyuãování, „Metodick˘
pokyn M·MT k zabezpeãení v˘konu civilní sluÏby ve
‰kolách a ‰kolsk˘ch zafiízeních“ umoÏÀuje osobám
vykonávajícím civilní sluÏbu pracovat v pomocn˘ch
ãinnostech. Podmínky vstupu tûchto pracovníkÛ do
‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení a míra jejich participace na
v˘chovnû vzdûlávacím procesu, vedeném pedagogem
v‰ak nejsou zcela jasné. Ze zku‰eností ‰kol vypl˘vá
poÏadavek na jejich kvalifikaci v podobû alespoÀ
pedagogického nebo fyzioterapeutického minima.

Doprava dítûte do ‰koly ve smyslu sociální sluÏby
není systémovû zaji‰tûna. Rodiãe mohou Ïádat
o finanãní pfiíspûvek na krytí nákladÛ na dopravu.

Rehabilitaãní a kompenzaãní pomÛcky, vyuãovací
pomÛcky pro dûti se speciálními vzdûlávacími potfie-
bami jsou pro ‰koly bûÏného typu obtíÏnû dostupné.
·koly je mohou získávat dvûma zpÛsoby:
● formou v˘pÛjãky ze speciálnû pedagogick˘ch center
● formou nákupu z prostfiedkÛ pfiíplatku na zdravotní

poji‰tûní nebo z pfiíspûvku od pfiíslu‰ného okresního
nebo obvodního úfiadu. Jak v‰ak uvádí Zpráva
o stavu ãeské spoleãnosti (1999), státní pfiíspûvky na
kompenzaãní a rehabilitaãní pomÛcky se relativnû
sniÏují. Pfiíspûvky totiÏ nejsou nárokové, vyhlá‰ka ã.
182/1991 Sb. pouze umoÏÀuje, „aby byly poskytnuty
aÏ do v˘‰e x %.“ To umoÏÀuje referátÛm sociální
péãe „u‰etfiit“ na velice nevhodném místû. Zmínûná
vyhlá‰ka je navíc znaãnû zastaralá a nejsou v ní obsa-
Ïeny nûkteré typy pomÛcek, které jsou dnes zcela
bûÏné, ale v dobû jejího vzniku neexistovaly.

Zúãastnûní rodiãe vyjádfiili k vzdûláváním sv˘ch
dûtí obecnou spokojenost. Zaznûly v‰ak i kritické
pfiipomínky:

„Chybí veãerní kurzy pro dospûlé s mentál-
ním postiÏením.“ (rodiã v Ostravû)

„To, co se Ïáci uãí ve ‰kole, nemá uplatnû-
ní v praktickém Ïivotû.“ (rodiã v Brnû)

Jak ukazuje graf, âeská republika patfií mezi zemû s nejvy‰‰ím procentuelní zastoupením ÏákÛ ve speciálních ‰kolách v Evropû
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Doporuãení
● Legislativnû posílit právo rodiãÛ v oblasti vzdûlá-

vání dítûte s postiÏením
● Legislativnû o‰etfiit zaãleÀování dûtí s postiÏením

do ‰kol bûÏného typu
● Zpfiesnit okruh kompenzaãních pomÛcek hraze-

n˘ch z prostfiedkÛ ‰kolství, stejnû jako vyjádfiit
podíl ostatních zpÛsobÛ úhrady pomÛcek

● Zajistit, aby kaÏdá osoba, jejíÏ stav to vyÏaduje,
byla posouzena t˘mem odborníkÛ, kter˘ navrhne
individuální zpÛsob rozvoje jejích schopností
a dovedností, tím zajistit naplnûní jejího práva na
vzdûlávání v ‰ir‰ím slova smyslu. Právo poÏádat
o takové vy‰etfiení musí mít rodiãe, ktefií jsou sou-
ãástí t˘mu

● Zajistit legislativnû i finanãnû úhradu nákladÛ na
dopravu, osobního asistenta, pro integrované
Ïáky s postiÏením na základních, stfiedních ‰ko-
lách a uãili‰tích

● Vytváfiet bezbariérové prostfiedí ve ‰kolách
● Podporovat celoÏivotní vzdûlávání

Zamûstnávání

Státy by mûly uznat zásadu, Ïe osobám s posti-
Ïením musí b˘t umoÏnûno uplatnit jejich lidská
práva, zvlá‰tû v oblasti zamûstnávání. Jak ve
venkovsk˘ch, tak v mûstsk˘ch oblastech musí
mít stejné pfiíleÏitosti pro produktivní a v˘dû-
leãné zamûstnání na trhu práce
Pravidlo 7, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Konkurenãní prostfiedí v podmínkách trÏní ekono-
miky nevyhnutelnû vede k úbytku pracovních pfiíleÏi-
tostí pro obãany s mentálním postiÏením. Obãané
s mentálním postiÏením tak patfií na trhu práce k nej-
více ohroÏen˘m.

ZpÛsoby podpory zamûstnávání
osob s postiÏením

Zamûstnávání osob s postiÏením je státem podpo-
rováno zejména:
● daÀov˘m zv˘hodnûním zamûstnavatelÛ
● zv˘‰ením právní ochrany zamûstnancÛ se sníÏe-

nou pracovní schopností
● systémem povinného podílu zamûstnancÛ se zmû-

nûnou pracovní schopností
● finanãními pfiíspûvky podnikatelsk˘m jednotkám

nabízejícím zamûstnání osobám se sníÏenou pra-
covní schopností

● vytváfiením chránûn˘ch dílen

Povinn˘ podíl zamûstnancÛ s postiÏením
Podle ustanovení zákona ã. 1/1991 Sb., ve znûní

zákona ã. 474/2001 Sb. jsou podniky s více neÏ 25
zamûstnanci povinny zamûstnávat obãany se zmûnû-
nou pracovní schopností ve v˘‰i povinného podílu
(5%) na celkovém poãtu zamûstnancÛ.

Tuto povinnost mohou zamûstnavatelé plnit tfiemi
zpÛsoby, a to samostatnû nebo jejich vzájemnou kom-
binací:
● zamûstnáváním obãanÛ se zmûnûnou pracovní

schopností
● odebíráním v˘robkÛ od zamûstnavatelÛ zamûst-

návajících více neÏ 50% zamûstnancÛ se zmûnû-
nou pracovní schopností

● odvodem do státního rozpoãtu

Finanãní podpora pracovních míst
pro obãany s postiÏením

● Na vytvofiení pracovního místa v chránûné dílnû ãi
chránûném pracovi‰ti poskytuje stát (úfiad práce)
pfiíspûvek ve v˘‰i aÏ 100 000 Kã. Mimo to je moÏné
poskytnout pfiíspûvek na úhradu provozních
nákladÛ do v˘‰e 40 000 korun na osobu a rok.

● Pfiíslu‰ná právní úprava vymezuje cíle, popis
a finanãní podporu pro takzvaná spoleãensky
úãelná pracovní místa. Cílem tûchto opatfiení je
zv˘‰it poãet pracovních míst pro ty uchazeãe
o zamûstnání, kter˘m nelze jin˘m zpÛsobem zaji-
stit pracovní uplatnûní.

● Pro zamûstnávání osob s postiÏením poskytuje stát
pfiíspûvek na zfiizování chránûn˘ch dílen ãi praco-
vi‰È zamûstnávajících více neÏ 60% tûchto osob.

Statistické údaje (1998)
● Poãet míst v chránûn˘ch dílnách: 920
● Celkové v˘daje na chránûné dílny: 150 mil. Kã
● Poãet spoleãensky úãeln˘ch pracovních míst: 8 805

(Pozn.: statistiky neudávají specifické údaje o obãa-
nech s mentálním postiÏením.)

Navzdory zavádûní rÛzn˘ch opatfiení pro podporu
zamûstnávání obãanÛ s postiÏením zÛstávají ‰ance
obãanÛ s mentálním postiÏením uplatnit se na trhu
práce minimální. Pfiíãin tohoto stavu je nûkolik.
Jedná se napfiíklad o zv˘‰enou právní ochranu posti-
Ïen˘ch zamûstnancÛ, která se ukázala jako proble-
matická. Toto opatfiení je v˘hodné pro obãana se
zmûnûnou pracovní schopností, kter˘ je jiÏ zamûst-
nán. Odrazuje v‰ak potenciální zamûstnavatele od
pokusu zamûstnat postiÏené. Také sankcionování
nedodrÏování povinn˘ch kvót je obtíÏné a jejich
dÛsledky pro zamûstnavatele nepatrné.

Chybí odvaha pfiehodnotit pojmy jako „obãan se
zmûnûnou pracovní schopností“ tak, aby z omezen˘ch
finanãních zdrojÛ byli více podporováni nejzávaÏnûji
postiÏení.Vzhledem k absenci tranzitních programÛ
ze ‰koly do zamûstnání je závaÏn˘m problémem pra-
covní uplatnûní absolventÛ speciálních ‰kol. 
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Rodiãe vyjádfiili s nedostatkem pracovních míst
váÏnou nespokojenost. Ve v‰ech regionech uvádû-
li nezamûstnanost osob s mentálním postiÏením
jako vÛbec nejváÏnûj‰í problém, se kter˘mi se
pot˘kají.

„Mám dva chlapce. Vím, co mohou zvlád-
nout. A vím, jak je pro nû dobré mít práci.
Ale nic pro nû nemÛÏeme najít.“ (rodiã
v Brnû)

Na spoleãn˘ch setkáních rodiãÛ a pracovníkÛ ústavÛ
se ukázalo, Ïe potenciální pracovní místa existují v ústa-
vech sociální péãe. Pracovní uplatnûní klientÛ ústavÛ
v‰ak naráÏí na nûkteré bariéry.

„V ústavu bychom mûli jednoduché práce
jako napfi. v˘pomoc v kuchyni. Ale nemá-
me kvalifikované zamûstnance, ktefií by
s klienty pracovali.“ (zamûstnanec ÚSP
z Ostravy)

Rodiãe uvádûli dÛsledky nezamûstnanosti pro
absolventy ‰kol. 

„Nic takového jako zamûstnání nebo ales-
poÀ dûlat nûco uÏiteãného pro ty, ktefií
vyjdou ‰kolu, neexistuje. A tak rychle zapo-
menou, co se ve ‰koly nauãili.“ (rodiã
z Brna)

Nezamûstnanost obãanÛ s postiÏením patfií
v âeské republice mezi nejzávaÏnûj‰í spoleãenské
problémy. Pfies zavádûní rÛzn˘ch opatfiení na podpo-
ru zamûstnávání této skupiny obãanÛ, zÛstává prav-
dûpodobnost získat pracovní uplatnûní mizivá.
Pobídky zamûstnavatelÛ dostateãnû nemotivují
k zamûstnávání obãanÛ s postiÏením. Sankce za
neplnûní zamûstnaneck˘ch kvót jsou obtíÏnû vyma-
hatelné. Negativnû pÛsobí i hodnocení zdravotního
stavu jedince s postiÏením, které není zamûfieno na
pozitivní pracovní rekomandaci.

Doporuãení
● Chránûné dílny by mûly mj. nabízet praktickou

pfiípravu ÏákÛm praktick˘ch ‰kol a ÏákÛm speciál-
ních ‰kol

● Legislativnû zakotvit model podporovaného
zamûstnávání

● Pfiehodnotit koncept „osoba se sníÏenou pracovní
schopností“ a systém posuzování zdravotního
stavu jedince

● Pokraãovat v kompenzacích platby sociálního
poji‰tûní a dal‰í podpofie zamûstnavatelÛ zamûst-
návajících pfieváÏnû postiÏené pÛsobících v bûÏ-
ném konkurenãním prostfiedí

● Pfiehodnotit úãinnost legislativních nástrojÛ,
která mají zamûstnance s postiÏením chránit

Finanãní podpora
a sociální zabezpeãení

Státy odpovídají za zaji‰tûní sociálního zabez-
peãení a udrÏení pfiíjmu pro osoby s postiÏením
Pravidlo 8, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

(viz téÏ kapitola 4 a 9)
Rodina s dítûtem s mentálním postiÏením je státem

finanãnû podporována v rámci systému poji‰tûní
(nemocenské poji‰tûní, sociální poji‰tûní, dÛchodové
poji‰tûní vãetnû invalidních dÛchodÛ), státní sociální
podporou a sociální péãí.

Základním v˘chodiskem systému státní sociální
podpory je princip participace, kdy stát pfiispívá rodi-
nám v pfiípadû sociální situace, na jejíÏ fie‰ení rodina
vlastními silami a vlastními prostfiedky nestaãí. Stát-
ní sociální podpora je zamûfiená na posílení pfiíjmÛ
v pfiedem definovan˘ch situacích, v nichÏ se relativnû
sniÏují pfiíjmy rodin nebo rostou jejich náklady.

Dávky státní sociální podpory upravené zákonem
o státní sociální podpofie se rozli‰ují na dávky,
jejichÏ poskytnutí je vázáno na v˘‰i pfiíjmu a na
dávky, u nichÏ se nezkoumá v˘‰e pfiíjmu. Celá kon-
strukce dávek je odvozena od ãástek Ïivotního mini-
ma, coÏ je státem uznaná hranice pfiíjmu obãana,
pod níÏ nastává stav hmotné nouze.

Za Ïivotní minimum obãana se povaÏuje úhrn
ãástek stanoven˘ch k zaji‰tûni v˘Ïivy a ostatních
základních osobních potfieb a k zaji‰tûní nezbyt-
n˘ch nákladÛ na domácnost, pfiiãemÏ v˘‰e ãástky
k zaji‰tûní v˘Ïivy se rozli‰uje podle vûku obãana
a v˘‰e ãástky k zaji‰tûní nákladÛ na domácnost
podle poãtu ãlenÛ domácnosti.

Mezi dávky nezávislé na pfiíjmu patfií mj. rodi-
ãovsk˘ pfiíspûvek. Rodiãovsk˘ pfiíspûvek náleÏí
rodiãi, kter˘ celodennû osobnû a fiádnû peãuje
aspoÀ o jedno dítû do vûku ãtyfi let. Pokud je v‰ak
dítû dlouhodobû postiÏené, náleÏí rodiãi tato dávka
do sedmi let vûku dítûte.

V pfiípadû, Ïe v rodinû vyrÛstá dítû s postiÏením,
rodinû se poskytuje dávka státní sociální podpory –
sociální pfiíplatek, jehoÏ v˘‰e je závislá na stupni
postiÏení. PostiÏení dítûte je rovnûÏ zohlednûno
v dávkách pûstounské péãe. PostiÏené dûti mají nárok
na rÛzné dávky sociální péãe, které jsou upraveny
v pfiedpisech o sociálním zabezpeãení.

Osobám, které peãují o osoby s postiÏením je rov-
nûÏ urãena dávka – pfiíspûvek pfii péãi o blízkou nebo
jinou osobu.

Nárok na státní finanãní podporu je zpravidla
vázán na dlouhodob˘ nepfiízniv˘ zdravotní stav. Pro
úãely hodnocení zdravotního stavu vypracovalo
MPSV âR dva systémy: 
● systém urãování procentní míry poklesu schop-

nosti soustavné v˘dûleãné ãinnosti poji‰tûncÛ pro
úãely dÛchodového poji‰tûní
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● systém klasifikace zdravotního postiÏení pro úãely
poskytování dávek státní sociální podpory.

Na semináfiích rodiãe uvádûli v˘hrady ke sloÏitosti
systému sociálního zabezpeãení. Podle rodiãÛ je
tento systém znaãnû komplikovan˘ a málo pfiehledn .̆
Dal‰í pfiipomínky rodiãÛ se t˘kaly hodnocení zdra-
votního stavu. Jedinec musí zpravidla podstoupit více
lékafisk˘ch vy‰etfiení pro rÛzné typy státní sociální
podpory. Mají strach, Ïe ãlovûk bude z mentální retar-
dace vyléãen bez jejich vûdomí.“

Nûkteré dávky poskytované osobám s postiÏením
se poskytují jen do urãitého vûku jedince, coÏ rodiãe
komentovali slovy napfi.: „To si zfiejmû myslí, Ïe men-
tální postiÏení trvá jen 26 let.“(rodiã v Brnû)

Obecná nespokojenost se vztahovala spí‰e k v˘‰i
dávek, neÏ samotnému systému. „Finanãní podpora
rodinû nám dovoluje jen pfieÏívat.“(rodiã v Ostravû)

Systém státní finanãní podpory rodinám s ãlenem
s postiÏením je ‰irok˘ a obsahuje rÛzné formy poji‰tû-
ní a dávek státní sociální podpory. Sofistikovan˘
systém finanãní podpory rodin je v‰ak pro uÏivatele
málo pfiehledn .̆ Je pfiedev‰ím v˘sledkem snahy státu
pfiedejít zneuÏívání dávek.

Právní úprava sociálního zabezpeãení je roztfií‰tû-
ná a nesourodá, coÏ vná‰í do právních vztahÛ nepfie-
hlednost a tak dochází k oslabení právní jistoty.

Nárok na dávku ãi dÛchod je zpravidla vázán na
posouzení zdravotní stavu, nikoliv nepfiíznivé sociál-
ní situace. Jedinec je pak nucen podstoupit lékafiské
vy‰etfiení nûkolikrát a to podle pfiíslu‰né sociální
dávky ãi dÛchodu i pfiesto, Ïe mentální postiÏení je
trvalého charakteru a pravidelné pfiehodnocování
zdravotního stavu tudíÏ je neopodstatnûné

Doporuãení
● Zajistit právní rámec finanãního pfiíjmu poskyto-

vanému komukoli, koho si osoba s postiÏením ãi
její právní zástupce vybere za svého poskytovate-
le péãe, bez ohledu na to, zda jde o osobu blízkou,
osobního asistenta, chránûné bydlení, státní nebo
nestátní ústav sociální péãe

● Sociální situaci osoby s postiÏením posuzovat
individuálnû a to z více hledisek

Rodinn˘ Ïivot a osobní integrita

Státy by mûly podporovat plné zapojení osob
s postiÏením do rodinného Ïivota. Mûly by
podporovat jejich právo na integritu osobnos-
ti a postarat se o to, aby zákony nediskrimino-
valy osoby s postiÏením pokud jde o sexuální
vztahy, manÏelství a rodiãovství
Pravidlo 9, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Rodina je optimálním prostfiedím pro v˘chovu
dítûte s postiÏením. Sociální politika státu by proto
mûla b˘t zaloÏena na podpofie rodiny s dítûtem
s postiÏením a bránit tak umístûní dítûte do ústavní
péãe.

V âeské republice je v˘znamn˘m nástrojem podpo-
ry rodiny dítûte s postiÏením dávka – pfiíspûvek na
blízkou nebo jinou osobu. Uvedená dávka náleÏí rodi-
ãi nebo prarodiãi, kter˘ peãuje osobnû, celodennû
a fiádnû o dítû star‰í jednoho roku, které je dlouhodo-
bû tûÏce zdravotnû postiÏené.Tato dávka dále náleÏí
obãanovi, kter˘ zaji‰Èuje osobní, celodenní a fiádnou
péãi osobû, která je pfieváÏnû nebo úplnû bezmocná
nebo je star‰í 80 let a podle vyjádfiení o‰etfiujícího léka-
fie potfiebuje péãi jiné osoby.

Rodiãe komentovali „pfiíspûvek na osobu blízkou“
jako potfiebn˘ prostfiedek pro udrÏení dítûte v pro-
stfiedí rodiny. VáÏné v˘hrady v‰ak zaznûly na adresu
v˘‰e pfiíspûvku. 

„Mûsíãní v˘daje na péãi o dítû umístûné do
ústavu jsou nûkolika násobnû vy‰‰í neÏ pfiís-
pûvek na péãi o osobu blízkou.To je nespra-
vedlivé!“ (rodiã v Ostravû)

Stát finanãnû podporuje rodinu peãující o ãlena
s postiÏením zejména pfiíspûvkem na osobu blízkou
nebo jinou. Tento pfiíspûvek plní úlohu náhrady mzdy
té osobû, která soustavnû peãuje o jedince s postiÏe-
ním. Ve srovnání s ãástkou vynakládanou na jedince
v ústavní péãi se v‰ak jedná o nízkou ãástku .

DÛvodem k nespokojenosti rodiãÛ je i skuteãnost,
Ïe pfiíspûvek je ve své podstatû náhradou mzdy.
Peãující rodinn˘ pfiíslu‰ník v‰ak nemá ty v˘hody,
které jsou souãástí zamûstnaneckého pomûru. Jedná
se napfiíklad o nárok na dovolenou.

Institut zbavení zpÛsobilosti
k právním úkonÛm

Problematika zbavování zpÛsobilosti k právním
úkonÛm je upravena pfiedev‰ím v ustanoveních
obãanského soudního fiádu a v zákoníku práce. 

Deklarovan˘m cílem pfiíslu‰né právní úpravy je
ochrana spoleãnosti a osob, které nejsou samy schop-
ny rozhodovat o právních záleÏitostech.

Co se t˘ãe vlastního procesního fiízení, návrh na
zahájení fiízení mÛÏe podat jakákoli procesnû zpÛso-
bilá osoba, dokonce i osoba, o niÏ se jedná. ¤ízení
zahajuje soud i tehdy, jestliÏe se dozví, Ïe je v jeho
obvodu osoba, u níÏ toto fiízení pfiichází v úvahu.
Návrh mÛÏe podat i zdravotnické zafiízení. Soud poté
uloÏí navrhovateli, aby pfiedloÏil lékafiské vy‰etfiení
o du‰evním stavu vy‰etfiovaného. Osobû, o niÏ se
jedná, se stanoví opatrovník pro fiízení. Od v˘slechu
vy‰etfiovaného mÛÏe soud upustit, nelze-li tento
v˘slech provést vÛbec nebo bez újmy na zdravotním
stavu vy‰etfiovaného. V takovém pfiípadû místo vy‰et-
fiovaného vyslechne soud opatrovníka. O zdravotním
stavu vy‰etfiovaného soud vyslechne znalce. Na jeho
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návrh mÛÏe b˘t vy‰etfiovan˘ nejdéle 3 mûsíce vy‰et-
fiován ve zdravotnickém zafiízení. Vyzní-li rozhodnu-
tí soudu o zbavení ãi omezení zpÛsobilosti k právním
úkonÛm kladnû, je soud povinen doruãit své rozhod-
nutí soudu, kter˘ zahájí opatrovnické fiízení. 

Rozhodnutí o zbavení ãi omezení zpÛsobilosti mÛÏe
soud vydat pozdûji, dojde-li ke zmûnû rozhodujících
skuteãností, zmûnûno a zpÛsobilost k právním úko-
nÛm mÛÏe b˘t vrácena nebo pfiemûna na ãásteãnou
zpÛsobilost. Z pohledu lidsk˘ch práv lze za znaãnû
problematickou oznaãit skuteãnost, Ïe soud není ve
zvlá‰tních pfiípadech povinen informovat osobu o tom,
Ïe byla zpÛsobilosti k právním úkonÛm zbavena.

Vlastní procesní fiízení je podle vyjádfiení soudcÛ
ãasto velmi komplikované. Zejména se jedná o oblast
jmenování znalcÛ pro vypracování znaleckého
posudku. Pro soudce je totiÏ ãasto obtíÏné posoudit,
jak˘ znalec je pro daného jedince nejvhodnûj‰í, zda
psychiatr nebo psycholog. Dal‰í problém spoãívá ve
vyhledávání opatrovníkÛ v pfiípadech, kdy nelze jme-
novat opatrovníkem nikoho z rodiny. Funkce opat-
rovníka je pak ãasto „pfiidûlena“ soudním ãekatelÛm
nebo pracovníkÛm referátÛ sociálních vûcí, ktefií plní
úlohu opatrovníka pouze formálnû.

Velmi obtíÏn˘ je také proces navracení zpÛsobilos-
ti k právním úkonÛm a proces zmûny opatrovníka.
Jedním z dÛvodÛ je nedostatek soudcÛ a podmínky, ve
kter˘ch pracují. VáÏn˘m problémem je zneuÏívání
úplného zbavení zpÛsobilosti k právním k úkonÛm
u klientÛ ústavních zafiízení pfii vytváfiení vnitfiních
smûrnic ústavÛ, které v nûkter˘ch pfiípadech hraniãí
s omezováním osobní svobody. Organizaãní restrikce
se v‰ak v mnoha pfiípadech nevztahují k „právním
úkonÛm“, ale jsou spí‰e nástrojem zavádûní „potfieb-
ného ústavního pofiádku.“

Zde je také nutné pfiipomenout, Ïe zbavení obãana
zpÛsobilosti k právním úkonÛm ve svém dÛsledku
znamená zbavit ho nebo omezit v základních obãan-
sk˘ch právech, jak˘m je napfi. právo volit.

Rodiãe zdÛrazÀovali pfiedev‰ím zdlouhavé soudní
vyfiizování pfiípadÛ t˘kající se zbavovaní nebo navra-
cení zpÛsobilosti k právním úkonÛm: „Procedura zba-
vování svéprávnosti trvá vûãnost.“ (matka z Prahy)

Pokud osoba s mentálním postiÏením není zbavena
nebo omezena ve zpÛsobilosti k právním úkonÛm, má
stejná práva jako bûÏn˘ obãan. Institut zbavení zpÛsobi-
losti k právním úkonÛm vykazuje fiadu nedostatkÛ a pro-
blémÛ a to jak v procesní oblasti, tak v oblasti naplnûní
úlohy institutu, jak˘m je ochrana jedince a spoleãnosti. 

Doporuãení
● Pfiehodnotit v˘‰i pfiíspûvku na péãi o osobu blíz-

kou nebo jinou
● Vytvofiit a ovûfiit prostfiedky prevence zneuÏívání

institutu zbavování zpÛsobilosti k právním úkonÛm
● Ve spolupráci Ministerstva spravedlnosti, Minis-

terstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních
vûcí pfiipravit metodologii pro opatrovnictví vyko-
návané nevládními organizacemi

Kultura

Státy zajistí, aby se osoby s postiÏením zapoji-
ly do kulturního dûní a mohly se úãastnit kul-
turních aktivit na základû rovnosti
Pravidlo 10, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Úãast lidí s mentálním postiÏením na kulturním
Ïivotû spoleãnosti není v zásadû omezována.

Na podpofie kulturních, umûleck˘ch a spoleãen-
sk˘ch akcí pro obãany s postiÏením se aktivnû podílí
grantov˘m fiízením Ministerstvo kultury. 

V˘znamnou úlohu v kulturním Ïivotû lidí s mentál-
ním postiÏením sehrávají ústavy, speciální ‰koly
nevládní organizace, které pofiádají vefiejné v˘stavy
prací sv˘ch klientÛ, soutûÏe, kulturní vystoupení a jiné
relevantní aktivity.

Rodiãe v‰ak upozornili na klesající vefiejnou
finanãní podporu ãinností volného ãasu pro osoby
s mentálním postiÏením.

„Na poãátku devadesát˘ch let jsme mûli na
zájmové i sportovní akce dostatek finanã-
ních dotací. Od té doby máme ale penûz
ãím dál ménû.“ (rodiã v Brnû)

Doporuãení
● Podporovat kulturní a zájmové aktivity osob

s mentálním postiÏením

Rekreace a sport

Státy uãiní opatfiení, aby osoby se zdravotním
postiÏením mûly rovnoprávné pfiíleÏitosti pro
rekreaci a sportovní ãinnosti
Pravidlo 11, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

Rekreaãní a rehabilitaãní pobyty osob s mentál-
ním postiÏením tradiãnû organizují nestátní nezis-
kové subjekty. V devadesát˘ch letech se na dotová-
ní tûchto pobytÛ v˘znamnû podílelo Ministerstvo
práce a sociálním vûcí a Ministerstvo zdravotnictví.
Ministerstvo práce a sociálních vûcí v‰ak pfiehodno-
tilo dotaãní priority a „rehabilitaãní pobyty“ jiÏ
nedotuje.

V âeské republice se jiÏ staly tradicí Speciální
olympiády. Do hnutí speciálních olympiád se zapo-
jila fiada organizací. Na ãinnosti âeského hnutí spe-
ciálních olympiád se na poãátku devadesát˘ch let
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podílelo Mezinárodní hnutí speciálních olympiád
(International Special Olympics Movement). V sou-
ãasné dobû je tfieba hledat jiné finanãní zdroje,
neboÈ Mezinárodní hnutí speciálních olympiád
finanãní podporu ãeské organizace znaãnû omezilo.
Jedním z podpÛrn˘ch organizací je âesk˘ olympij-
sk˘ v˘bor.

Rodiãe hovofiili zejména o nedostatcích v systému
sponzorování, kter˘ nikterak firmy nemotivuje pfii-
spívat na ãinnost sportovcÛ s postiÏením. Firmy
sponzorují zejména takové sportovní aktivity, pfii
kter˘ch se zviditelní, coÏ v˘stiÏnû komentoval rodiã
z Brna:

„Podnikatelé chtûjí mít logo svojí firmy na
dresech znám˘ch fotbalistÛ. Ne na triãkách
na‰ich klukÛ.“

Rekreaãní a sportovní aktivity jsou bûÏnou sou-
ãástí programÛ v zafiízeních pro osoby s mentálním
postiÏením. V posledních letech v‰ak do‰lo k ome-
zení státních finanãních prostfiedkÛ poskytovan˘ch
na sportovní a rekreaãní ãinnost nestátních nezisko-
v˘ch organizací. Situaci stûÏuje nedostateãná mo-
tivace firem ke sponzorování sportovních a rek-
reaãních aktivit jedincÛ s mentálním nebo jin˘m
postiÏením.

Doporuãení
● Hledat zpÛsoby, jak systémovû motivovat sponzo-

ry k finanãní podpofie sportovních ãinností osob
s postiÏení.

NáboÏenství

Státy budou podporovat opatfiení pro plné
zapojení osob s postiÏením do náboÏenského
Ïivota v jejich komunitách
Pravidlo 12, Standardní pravidla pro vyrovnávání
pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením, OSN, 1993

V âeské republice nejsou lidé s mentálním postiÏením
v náboÏenském Ïivotû diskriminování. Je v‰ak tfieba více
seznamovat pfiedstavitele církví, jaká opatfiení by mûli
pfiijmout pro vût‰í zpfiístupnûní náboÏensk˘ch aktivit. 

Doporuãení
● Odstranit architektonické a komunikaãní bariéry

ztûÏující zapojení osob s postiÏením do náboÏen-
ského Ïivota.

Zpráva sleduje vybrané oblasti Ïivota jedincÛ s men-
tálním postiÏením tak, jak je uvádûjí Standardní pravi-
dla pro vyrovnávání pfiíleÏitostí pro osoby s postiÏením
OSN.

Ve shodû se zahraniãními pozorovateli (napfi. Scragg.
1999) lze po anal˘ze získan˘ch informací a dat dojít
k závûru, Ïe v âeské republice do‰lo po roce 1989
v oblasti sociálních sluÏeb, vzdûlávání a dal‰ích sférách
Ïivota lidí s mentálním postiÏením a jejich rodin
k v˘znamn˘m zmûnám. DÛvodem byl posun od vlád-
noucí ideologie socialistické utopie (na jejímÏ základû
byli lidé s mentálním postiÏením pfied spoleãností skry-
ti), k obnovû obãanské spoleãnosti, jejímÏ úkolem je
podporovat  pfiíleÏitost lidí s mentálním postiÏením Ïít
s ostatními ve spoleãnosti.

Na realizaci nov˘ch trendÛ se podílely pfiedev‰ím
nevládní neziskové organizace. Jejich oprávnûn˘m sna-
hám v‰ak stále chybí opora v právní úpravû zejména
v oblasti sociálního zabezpeãení, která je zastaralá
a zaloÏená na monopolním postavení státu jako posky-
tovatele sluÏeb. Je tfieba:
● Vytvofiit novou politiku financování sociálních slu-

Ïeb, která by zabránila diskriminaci privátního
a nevládních neziskov˘ch organizací 

● Zpracovat a legislativnû zakotvit systém registrací
a akreditací poskytovatelÛ sociálních sluÏeb

Pfies dosaÏené zmûny, které pozitivnû ovlivnily Ïivot
lidí s mentálním postiÏením a jejich rodin, zÛstává
mnoho problémÛ k fie‰ení. K jejich zmapování mûla pfii-
spût i pfiedkládaná zpráva a její doporuãení.

Závûr
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âeská republika
Inclusion Europe
Evropské sdruÏení spoleãností lidí 
s mentálním postiÏením a jejich rodin

Inclusion Europe je neziskovou organizací, která hájí práva a zájmy
lidí s mentálním postiÏením, jejich rodin a jejich organizací v Evrop-
ské unii a dal‰ích evropsk˘ch zemích. Je odhodlána bojovat za lid-
ská práva osob s mentálním postiÏením a zvlá‰tû se soustfiedí na situ-
aci v oblasti lidsk˘ch práv v zemích stfiední a v˘chodní Evropy.

Inclusion Europe koordinuje ‰irokou ‰kálu aktivit v mnoha evrop-
sk˘ch zemích, vãetnû konferencí, pracovních skupin, projektÛ
a ostatních v˘mûn, které se t˘kají odpovídajících témat. Reaguje na
politické iniciativy na evropské úrovni, stejnû jako poskytuje odbor-
ná stanoviska v oblastech, které se dot˘kají Ïivota lidí s menÏálním
postiÏením. Inclusion Europe radí Evropské komisi a poslancÛm
Evropského parlamentu v otázkách postiÏení a úzce spolupracuje
s ostatními evropsk˘mi organizacemi.

SPMP âR
SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice

SdruÏení pro pomoc mentálnû postiÏen˘m v âeské republice je
nevládní, dobrovolnou organizací rodiãÛ, odborníkÛ, lidí s mentál-
ním postiÏením a jejich pfiátel. SPMP âR má jeden spoleãn˘ cíl:
pomáhat lidem s mentálním postiÏením, vãetnû postiÏen˘m kombi-
novan˘mi vadami, a jejich rodinám. SdruÏení podporuje v‰echny
iniciativy zabezpeãující trvalé zlep‰ování podmínek Ïivota osob
s mentálním postiÏením v rodinách a v péãi sociálních a vzdûláva-
cích zafiízení a prosazuje rovnoprávné postavení obãanÛ s mentál-
ním postiÏením. S tímto zámûrem SdruÏení seznamuje vefiejnost
s povahou mentálního postiÏení a kombinovan˘ch vad a pfiispívá
k odstraÀování pfiedsudkÛ a nesprávn˘ch pfiedstav.

SPMP âR zahájilo svoji ãinnost v roce 1969. V souãasné dobû má
SPMP âR více neÏ 8500 ãlenÛ, pÛsobí na celém území republiky
a má své organizaãní jednotky témûfi ve v‰ech okresech a krajích.
SdruÏení zfiídilo od roku 1990 víc neÏ 20 zafiízení s kapacitou cca
450 mentálnû postiÏen˘ch osob. Jsou to zafiízení vzdûlávací s den-
ním nebo celot˘denním reÏimem s ubytováním, v malém rozsahu téÏ
chránûn˘m bydlením, chránûné dílny, speciální domovy mládeÏe
a kluby. Vydává vlastní ãasopis a nûkolik místních zpravodajÛ.


