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Vážený pane náměstku,

obracíme se na Vás kolektivním dopisem s nabídkou spolupráce v oblasti právní úpravy svéprávnosti
a opatrovnictví. Pro členy a klienty našich organizací (lidi s mentálním postižením, duševním
onemocněním, ale i seniory a další skupiny osob s duševním postižením, jejich rodiny, uživatele
a poskytovatele sociálních služeb, atd.) je tato otázka klíčová. V novém občanském zákoníku byla
přijata nová právní úprava svéprávnosti, která zatím implementuje jen v malé míře čl. 12 Úmluvy
o právech osob se zdravotním postižením, týkající se uplatnění právní způsobilosti lidí s postižením.
Při příležitosti nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a probíhající přípravy prováděcích
předpisů bychom rádi vstoupili v jednání s Ministerstvem spravedlnosti, které by nyní především
vyjasnilo, jak novou právní úpravu i za této situace co nejlépe využít k plnění závazků ČR vyplývajících
z čl. 12, jak ji interpretovat a šířit v praxi, co je možné dále vyřešit v rámci připravovaných
prováděcích předpisů, zejména zákona o opatrovnictví, i jaké jsou perspektivy plné implementace
čl. 12.
Nabízíme naše znalosti a zkušenosti s aplikací právní úpravy způsobilosti k právním úkonům
a používáním modelů podpory při rozhodování a při právních úkonech v ČR, i zahraniční zkušenosti
s implementací čl. 12 do právní úpravy i praxe. Rádi poskytneme součinnost při řešení této naléhavé
záležitosti, nejlépe ve formě pracovní skupiny, jak bylo již neformálně předjednáno se zástupci
Vašeho Ministerstva.
Tato pracovní skupina by mohla být složena ze zástupců dotčených skupin lidí s postižením (jejich
organizací), relevantních resortů (MS, MPSV, MF, MV), zástupce Svazu měst a obcí, Veřejného
ochránce práv a také soudců či opatrovníků. Skupina by se mohla sejít v nejbližším termínu, vcelku
dvakrát až třikrát do konce září, aby pomohla připravit věcný záměr zákona o opatrovnictví. Dále by
mohla pokračovat ve svém působení a například připravit doplňující materiály (doporučení,
metodiky, manuály) nebo školení usnadňující implementaci NOZ i zmíněné Úmluvy v praxi, dle
možností a požadavků Ministerstva spravedlnosti.
Jsme připraveni navrhnout několik expertů z této oblasti, koordinovat činnost pracovní skupiny
ze strany nevládních organizací a konzultovat návrhy s členskou základnou a zainteresovanými
skupinami, aby byly aktivně zapojené.

Velmi bychom uvítali, kdyby tato pracovní skupina vznikla pod záštitou Ministerstva spravedlnosti,
aby spolupráce byla formálně uznána, a kdybyste nominovali členy pracovní skupiny ze státního
sektoru, justice a samosprávy.
Považujeme tento postup za podstatný a nezbytný dle základních principů Úmluvy, která zavazuje
stát, aby při vytváření a provádění legislativy a politik o otázkách týkajících se osob se zdravotním
postižením s nimi spolupracoval a konzultoval prostřednictvím jejich organizací.
Věříme, že tuto nabídku přijmete a těšíme se na brzké vyjádření.

Předem děkujeme za spolupráci
S pozdravem,

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s.
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.
Kolumbus, o.s.
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o. s.
Quip-Společnost pro změnu, o.s.
Liga lidských práv
Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR
ČAPZ – Česká asociace pro psychické zdraví

