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Osoby se zdravotním postižením a jejich
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Zpravodaj: Krzysztof Pater

Evropský hospodářský a sociální výbor

2

ÚVOD
Zaručení volebního práva osob se zdravotním
postižením
Všichni dospělí Evropané, včetně těch se zdravotním postižením, mají právo volit
ve vnitrostátních volbách a volbách do Evropského parlamentu. Toto právo vychází
z mnoha závazných právních dokumentů, mj. Všeobecné deklarace lidských práv,
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Listiny základních práv
Evropské unie.
V EU však žije mnoho osob se zdravotním postižením, které bohužel nemohou plně
vykonávat svá volební práva. Podle zprávy zpravodaje Evropského hospodářského
a sociálního výboru (EHSV) pana Krzysztofa Patera se odhaduje, že okolo 800 000
občanů EU v 16 zemích EU je vnitrostátními předpisy právně zbaveno
svého práva volit ve volbách do Evropského parlamentu z důvodu svého
zdravotního postižení nebo problémů s duševním zdravím.
Tyto a miliony dalších občanů nemohou volit z řady důvodů. Například mnoha
osobám se zdravotním postižením je na základě místa jejich bydliště přidělena
volební místnost, která nevyhovuje jejich potřebám. Pokud by měly možnost,
mnoho z nich by svou volební místnost změnilo. Ve 12 zemích EU však vnitrostátní
právní předpisy neumožňují voličům změnit volební místnost, aniž by změnili
místo svého bydliště.
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Nedostatečná možnost volby
Ačkoli má mnoho osob se zdravotním
postižením omezenou schopnost samostatného pohybu, neposkytuje osm
zemí EU alternativy k hlasování ve volební místnosti, jako je korespondenční
hlasování, elektronické hlasování nebo
hlasování do přenosné volební schránky.
V 18 zemích EU nemohou nevidomí
voliči hlasovat samostatně, musí
pověřit osobu, která je doprovází, aby
hlasovala jejich jménem.
Několik zemí EU připouští hlasování
v zastoupení, kdy osoba se zdravotním
postižením dává souhlas jiné osobě,
aby hlasovala jejím jménem. Hlasování
v zastoupení však ze své podstaty neumožňuje osobám se zdravotním postižením vykonávat své volební právo
nezávisle. Z toho důvodu se nejedná
o vhodnou alternativu.
Od účasti ve volbách též odrazuje nedostatek dostupných informací. Osoby
se zdravotním postižením může od
snahy volit odradit například neznalost
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zvláštních pravidel, která by možná
musely ve volební místnosti dodržovat,
nebo jakékoli fyzické překážky, se kterými se by se mohly setkat.
Zpráva EHSV dospěla k závěru, že pokud by se uplatňovaly osvědčené postupy ze všech zemí, tak by měl každý
občan EU se zdravotním postižením
plnou možnost hlasovat nejpohodlnějším způsobem, kterým se rozhodne
vykonat své demokratické právo.
EHSV navrhuje, aby byly stávající právní předpisy EU o volbách do Evropského parlamentu změněny, tak aby
zahrnovaly záruky týkající se možností
hlasování pro osoby se zdravotním postižením.
Úplná zpráva je dostupná na internetových stránkách EHSV. Vykresluje současný stav a popisuje, jak je v Evropě
právo osob se zdravotním postižením
volit pouze částečně chráněno. Tato
publikace obsahuje souhrn zjištění této
zprávy.

Právo
volit
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NĚKTERÉ OSVĚDČENÉ
POSTUPY
Všechny země EU učinily pokrok na poli rozšiřování možností hlasování pro osoby se
zdravotním postižením.

BELGIE

Belgičtí voliči se zdravotním postižením mohou použít volební kabinu,
která je speciálně upravena a umístěna v přístupné oblasti. Tato kabina
se dokonce může nacházet mimo volební místnost.

BULHARSKO

Bulharská ústřední volební komise zveřejňuje na svých internetových
stránkách film popisující volební postupy, který je zaměřen na osoby se
zdravotním postižením. Je rovněž přeložen do znakového jazyka.

ČESKÁ REPUBLIKA

V České republice se zhotovuje obecný informační leták v různých
podobách, které jsou uzpůsobeny potřebám osob s různými formami
zdravotního postižení.

DÁNSKO

V Dánsku umožňuje dlouhý časový interval pro hlasování v předstihu
všem osobám volit ve vyznačených volebních místnostech od tří týdnů
až po dva dny před volbami. Možnost hlasovat v předstihu je obzvláště
užitečná pro osoby se zdravotním postižením, pro které je často nezbytné přijmout určitá opatření ohledně hlasování předem.
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Croatie

ESTONSKO

Všichni občané v Estonsku mohou volit elektronicky.

FINSKO

Ve Finsku platí vydání volebního informačního letáku v Braillově písmu
Ministerstvo spravedlnosti.

FRANCIE

Francie je jednou z několika zemí, které umožňují osobám, které
nejsou oprávněné volit, jako jsou děti, pomáhat hlasovat dospělým se
zdravotním postižením.

CHORVATSKO

Voliči v Chorvatsku mohou získat osvědčení, které jim umožní hlasovat
v jakékoli volební místnosti. To umožňuje osobám se zdravotním
postižením vyhledat volební místnosti s asistencí.

IRSKO

V Irsku mohou voliči žijící v zařízeních dlouhodobé péče požádat
o zahrnutí do zvláštního seznamu voličů. Pokud je jejich žádost
úspěšná, navštíví tyto voliče jednotlivě zvláštní volební komisař, který
zaeviduje jejich hlasy.
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ITÁLIE

V Itálii zajišťují místní orgány osobám s omezenou schopností pohybu
dopravu do odpovídajících volebních místností.

KYPR

Kypr určil, že maximální velikost hlasovacího lístku by měla být
16x70 cm, aby se usnadnilo jeho vyplňování.

LITVA

V Litvě poskytuje ústřední volební komise elektronickou mapu s vyznačenými volebními místnostmi, které jsou nejvhodnější pro osoby se sníženou schopností pohybu.

LOTYŠSKO

Voliči v Lotyšsku, stejně jako v dalších deseti zemích EU, nemohou být
zbaveni volebního práva za žádných okolností.

LUCEMBURSKO

V Lucembursku může volič určit svým pomocníkem dokonce i člena
volební komise.

MAĎARSKO

V Maďarsku může osoba se zdravotním postižením až do dvou dnů před
volbami uvést, že potřebuje přístupnou volební místnost.

MALTA

Na Maltě musí být každá volební místnost vybavena audiopřehrávači
a vzorem v Braillově písmu, na kterém jsou uvedeni kandidáti a strany,
jež jsou na hlasovacím lístku.
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NĚMECKO

V Německu si mohou nevidomí objednat vzory hlasovacích lístků,
k nimž je přiložen CD disk, na kterém jsou pokyny ke vzoru a oficiální
informace o volbách v Braillově písmu.

NIZOZEMSKO

Voliči v Nizozemsku mohou použít lupu, která je k dispozici v každé
volební místnosti.

POLSKO

V Polsku jsou v nemocnicích a zařízeních dlouhodobé péče, ve kterých
pobývá nejméně 15 osob, zřizovány „uzavřené volební místnosti“.

PORTUGALSKO

V Portugalsku se hlas považuje za platný, pokud jasně odráží vůli voliče,
i když se vyznačení provedené voličem nachází mimo políčko.

RAKOUSKO

V Rakousku by měla mít každá obec a každý vídeňský obvod k dispozici
alespoň jednu volební místnost přístupnou osobám se zdravotním
postižením.

ŘECKO

V Řecku je volební účast povinná pro všechny občany. Jelikož je však
povinná volební účast pro osoby se zdravotním postižením často
stresující, jsou řecké orgány při uplatňování tohoto pravidla velmi
flexibilní.
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RUMUNSKO

Rumunsko voličům umožňuje vyznačit hlas vedle jména kandidáta
pomocí razítka získaného od volební komise.

SLOVENSKO

Na Slovensku mohou osoby, které poskytují stálou péči voličům se
zdravotním postižením, volit současně do téže přenosné volební
schránky.

SLOVINSKO

Ve Slovinsku zašlou před každými volbami příslušná ministerstva
nemocnicím a zařízením dlouhodobé péče oznámení o tom, jak mohou
lidé, kteří tam pobývají, uplatnit svá volební práva.

ŠPANĚLSKO

Ve Španělsku může osoba se zdravotním postižením, která se nemůže
dostavit na poštu, aby mohla požádat o korespondenční hlasování,
zavolat veřejného notáře. Notář bezplatně vystaví plnou moc osobě
určené voličem, aby mohla splnit požadavky uložené v případě
korespondenčního hlasování.

ŠVÉDSKO

Ve Švédsku může volič, který obdržel hlasovací lístek ke korespondenčnímu hlasování, změnit názor a hlasovací lístek v den voleb osobně
odevzdat ve své volební místnosti.
Přes pokrok dosažený v mnoha zemích EU ještě zbývá vykonat mnoho práce, aby bylo
zajištěno, že všichni občané EU, včetně osob se zdravotním postižením, mají možnost
hlasovat způsobem, který potřebují.
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PRÁVNÍ A
TECHNICKÉ PŘEKÁŽKY
HLASOVÁNÍ
K ochraně zájmů občanů s intelektovým
postižením nebo s problémy s duševním
zdravím připouští země EU různé typy
opatrovnictví vycházející ze schopností
opatrovance.
Například plní opatrovníci přijímají za své
opatrovance téměř všechna rozhodnutí,
zatímco částeční opatrovníci přijímají některá rozhodnutí, v závislosti na daném
opatrovanci.
V devíti zemích EU zbavuje právní systém
některé osoby, které jsou v plném opatrovnictví, volebního práva automaticky
a v sedmi zemích je možné zbavit osobu
práva volit na základě soudního posouzení jednotlivce. V 11 zemích EU nemůže
být jedinec zbaven volebního práva za
žádných okolností. Počet osob se zdravotním postižením, které nemohou volit, se v
jednotlivých zemích značně liší.

V Portugalsku nemůže vykonávat své právo volit okolo 100 osob se zdravotním postižením, zatímco v jiných zemích může
tento počet dosahovat až 300 000 lidí.
Země EU se v posledních letech spíše odklánějí od automatického zbavování volebního práva. Namísto toho vnitrostátní
právní systémy tato práva častěji omezují
v malém počtu případů, o nichž rozhoduje soud individuálně. Některé země zrušily všechna omezení.
Jak navrhuje zpráva, měly by Evropský
parlament a další orgány EU tuto změnu
v právních systémech členských států
pomoci urychlit s cílem zrušit všechna
zákonná omezení volebních práv osob se
zdravotním postižením.
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Technické překážky volebních práv
Veřejné orgány jsou odpovědné za poskytování informací o volbách osobám
se zdravotním postižením ve formátu,
který je uzpůsoben jejich potřebám.
Vnitrostátní právní předpisy však často
výslovně nevyžadují, aby byly tyto informace poskytovány.
Informace o volbách zahrnují den konání voleb, základní pravidla, formy hlasování a podrobnosti o zvláštních postupech, které jsou důležité pro osoby se
zdravotním postižením. Orgány musí
také zajistit, aby informace zohledňovaly různé druhy zdravotního postižení,
jako jsou například potřeby nevidomých, zrakově postižených a neslyšících.
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Zpráva upozorňuje, že by orgány měly
spolupracovat s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením,
aby bylo zajištěno co nejefektivnější
předávání informací. Mělo by být například snadné zjistit, kde se nachází volební místnosti vybavené pro potřeby osob
se zdravotním postižením.
Veřejné sdělovací prostředky a internet by neměly být jedinou cestou, jak
poskytovat informace o volbách osobám se zdravotním postižením. Místo
toho musí orgány předávat informace
způsoby, které jsou uzpůsobeny různým formám postižení, jak radí zpráva.
Efektivní způsob komunikace s osobami
s intelektovým postižením představují obrázky, ačkoliv se tento prostředek
v EU využívá velmi zřídka.

PŘÍSTUPNOST

Ve volební místnosti
Nejzákladnější formou volební účasti
je hlasování ve volební místnosti. Nicméně většina volebních místností v EU
není plně uzpůsobena potřebám osob
s různými formami zdravotního postižení.
Ačkoli 11 zemí EU stanovuje povinnost,
aby byly všechny volební místnosti
uzpůsobeny potřebám osob se zdravotním postižením, při bližším pohledu
je zjevné, že „přístupnost“ je často definována jako odstranění fyzických překážek pro invalidní vozíky. Takto úzké
pojetí přehlíží řadu otázek, jako jsou
třeba potřeby nevidomých osob.
Vzhledem k tomu, že volební místnosti nelze rychle přizpůsobit potřebám
osob se zdravotním postižením, je
nejlepší variantou umožnit voličům se
zdravotním postižením změnu volební

místnosti, pokud jim byla místnost přidělena na základě jejich bydliště. Zpráva uvádí, že správní postup umožňující
takovou změnu by měl být jednoduchý
a rychlý.
Všichni voliči se zdravotním postižením
by měli mít rovněž možnost vybrat si
osobu, která jim pomůže ve volební
místnosti. Mnoho zemí však pro výběr
pomocníka stanovuje podmínky, které
se nezdají být opodstatněné.
Mezi další efektivní opatření patří vylepování úředních vyhlášek a kopií
hlasovacích lístků ve vhodné velikosti
a ve výšce, která umožňuje snadné čtení, zpřístupnění informací v Braillově
písmu a možnost používat on-line tlumočníka do znakového jazyka.

Odstranění překážek
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Hlasovací lístek
Postup pro odevzdání hlasu často určuje, zda osoby se zdravotním postižením
mohou volit samostatně či ne. Forma
hlasovacího lístku a forma hlasování
jsou často překážkou, kterou zdravotně postižení nemohou překonat. Místo toho musí volič sdělit svůj hlas jiné
osobě, která jej pak odevzdá, což nerespektuje zásadu tajnosti hlasování.
Kromě toho napsání jména nebo registračního čísla kandidáta nebo zakroužkování zvolené možnosti představuje
velkou překážku pro voliče s omezeným ovládáním rukou.

Nejvhodnějším řešením je umožnit
voličům, aby provedli výběr vyznačením „x“ nebo podobným symbolem
do dostatečně velkého políčka. Pro
nevidomé a zrakově postižené osoby
a pro osoby, které mají potíže psát čitelně propiskou, jsou velmi dobrým řešením zvláštní obálky na hlasovací lístky za předpokladu, že jsou informace
v Braillově písmu nebo snadno čitelném textu.
Pokud má volič se zdravotním postižením vybrat lístek s názvem politické
strany ze sady lístků, musí být písmo
dostatečně velké a všechny lístky musí
být také vytištěny v Braillově písmu.
Nejlepším přístupem k poskytování informací voličům s intelektovým postižením je používání jednoduchých vět
nebo ilustrovaných pokynů.
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Hlasování v předstihu
Deset zemí EU nabízí alespoň některým skupinám voličů možnost hlasovat
v určené volební místnosti v předstihu.
Tyto volební místnosti jsou umístěny
v prostorách uzpůsobených na míru
potřebám osob s omezenou schopností samostatného pohybu.
Ve většině zemí nejsou pro hlasování
v předstihu vyžadovány žádné správní úkony, voliči se jednoduše dostaví
do volební místnosti během otevírací
doby. Některé země však od voličů, kteří hlasují v předstihu, vyžadují, aby se
předem registrovali.
Hlasování v předstihu je efektivním
způsobem, jak pomoci osobám se
zdravotním postižením účastnit se voleb. Poskytuje místním orgánům více
času na zajištění dopravy osob se zdravotním postižením do volebních místností.

Korespondenční
hlasování
Některé země EU umožňují voličům,
kteří žijí v dané zemi, obdržet hlasovací lístek v předstihu, osobně jej vyplnit
a následně zaslat volební komisi.
Korespondenční hlasování značně
usnadňuje proces hlasování mnoha
osobám se zdravotním postižením.
Snadnost jeho využití však závisí mimo
jiné na jednoduchosti registračního
procesu a absenci poplatků.
Voliči se zdravotním postižením, kteří
se zaregistrují ke korespondenčnímu
hlasování, by měli obdržet nejen hlasovací lístek, ale i pokyny ve formě uzpůsobené danému druhu zdravotního
postižení. Například nevidomí a osoby
se zrakovým postižením by měli obdržet speciální obálky v Braillově písmu
nebo CD disky s pokyny.

V zařízeních dlouhodobé péče usnadňuje předčasné hlasování proces hlasování v pracovní den. K dispozici je obvykle více personálu než v neděli, což je
tradiční den voleb ve většině zemí.

Odstranění překážek
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Hlasování do přenosné volební schránky
Přenosná volební schránka představuje
velmi účinný způsob, jak umožnit osobám se zdravotním postižením volit.
Sedmnáct zemí EU umožňuje, aby byla
volební schránka nebo zvláštní obálka
pro hlasování dopravena do místa bydliště voliče, aby ji mohli využít.
Voliči mohou tento typ hlasování využít, pokud jim jejich zdravotní postižení
nebo zdravotní stav brání v tom, aby
se dostavili do volební místnosti. Takové hlasování je též užitečné pro osoby
v nemocnicích nebo v zařízení dlouhodobé péče.
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Pro někoho, kdo je nemocný nebo je
vážně zdravotně postižený, může být
několik hodin čekání na příjezd volební
schránky velmi zatěžující, takže časový
rámec pro její dopravení by měl být
krátký.
Kromě toho by volební orgány měly
zvážit možnost, dokud se nezlepší přístupnost volebních místností, umístit
pro voliče s omezenou schopností
samostatného pohybu malé volební schránky mimo nebo před volební
místnost.

Hlasování v zastoupení
O hlasování v zastoupení, též běžně
známé jako delegování volebního
práva, se jedná v případech, kdy volič
zmocnil jinou osobu, aby ve volební
místnosti odevzdala hlas jeho jménem.
Tato možnost je přípustná pouze ve
čtyřech zemích EU.

Orgány musí věnovat zvláštní
pozornost způsobu, jímž je volební
právo delegováno, aby se zabránilo
nesprávnostem ve volebním procesu.
Zpráva uvádí, že jedním z řešení je
omezit počet lidí, v jejichž zastoupení
může jeden člověk jednat.

Hlasování v zastoupení může být
pouze doplňkovým řešením pro osoby
se zdravotním postižením, které mají
potíže s vlastním hlasováním, nesmí se
používat jako záminka pro nezajištění
možnosti všech voličů přímo a skutečně
se účastnit voleb.

Odstranění překážek
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Elektronické hlasování
Všichni občané v Estonsku mohou
hlasovat elektronicky, což je nejpohodlnějším řešením pro řadu Estonců se
zdravotním postižením. Tento systém je
však součástí komplexního rámce elektronické komunikace mezi občany země
a vnitrostátními orgány.
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Jinde nedává vytvoření takového systému pouze za účelem voleb smysl. Kromě bezpečnostních otázek by orgány
v jiných zemích EU musely vynaložit
značné investice, aby zvýšily povědomí
o tomto způsobu hlasování a poskytly
osobám s různými formami zdravotního postižení vhodné a jejich potřebám
uzpůsobené informace.

Hlasujte

Hlasujte

Hlasujte

Hlasujte
Hlasujte

Povinné hlasování
Volební účast je povinná ve třech zemích EU. Pokud nemohou osoby se
zdravotním postižením v těchto zemích
kvůli neuspokojivým opatřením volit,
mohou být vystaveny značnému stresu, protože se mohou obávat sankcí ze
strany státu za to, že nevolily.

Tyto země by měly zajistit, že budou
zavedena řešení, která umožní všem
zdravotně postiženým účastnit se
voleb.

Odstranění překážek
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Hlasování v jiné zemi EU
Všichni občané EU žijící v zemi EU, která
není jejich zemí původu, mají právo volit
ve volbách do Evropského parlamentu.
Aby však mohli hlasovat, musí se nechat
zapsat do seznamu voličů.
Řada osob se zdravotním postižením
může osobní registraci na úřadě pociťovat jako nemožnou nebo krajně obtížnou. Je třeba zavést a dále rozšiřovat
jiné způsoby registrace, uzpůsobené
potřebám osob s různými druhy zdravotního postižení.
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K registraci voličů by mělo dojít pouze
jednou, bez nutnosti opakovat ji v následujících volbách. Harmonizovat by se
v celé EU měly rovněž lhůty pro zapsání
na seznam voličů, které se v současné
době pohybují od 90 do 5 dnů před volbami.

Hlasování osob v zařízeních dlouhodobé
péče a v nemocnicích
Demografická změna ve stárnoucích
společnostech vede ke stálému nárůstu
počtu lidí, kteří žijí v zařízeních celodenní péče nebo podstupují dlouhodobou
léčbu v nemocnicích. V téměř jedné třetině zemí EU však nemají lidé v těchto
zařízeních možnost účastnit se voleb.

uzavřené volební místnosti. V případě
menšího počtu osob může mobilní volební komise dodat přenosnou volební
schránku. Tak či onak by lidé, kteří jsou
upoutáni na lůžko, měli mít vždy přístup
k přenosné volební schránce, aby mohli
volit, uvádí se ve zprávě.

V jiných zemích EU je sice hlasování
v těchto zařízeních teoreticky možné,
ale v praxi to vyžaduje značnou podporu ze strany rodiny voliče. Pouze sedm
zemí EU zajišťuje pro tyto voliče zvláštní
volební místnosti.

U pacientů se často vyvine vysoká míra
závislosti na personálu, což s sebou nese
riziko, že rozhodnutí voliče nemusí být
zcela nezávislé. Volební komise by se
měly zaměřit na to, aby voličům umožnily volit samostatně.

Vnitrostátní orgány by měly věnovat
zvláštní pozornost zajištění toho, aby
měli tito lidé možnost hlasovat. V případě, že v zařízení pobývá nejméně 50 až
100 osob, je nejlepším řešením zřízení

Odstranění překážek
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PLNÉ PRÁVO VOLIT
PRO KAŽDÉHO
Cílem zde shrnuté zprávy EHSV není kritizovat žádnou zemi EU. Podle zpravodaje
EHSV Krzysztofa Patera se zpráva spíše snaží povzbudit vnitrostátní orgány, aby
společně hledaly způsoby, jak zaručit plná politická práva jedněch z nejzranitelnějších občanů.
Zpráva ani nenabízí zemím EU úplný soubor řešení, která by měly přijmout. Místo
toho zevrubně popisuje daný problém a navrhuje mnoho možných řešení, která
si země EU mohou vybrat nebo dále rozvinout a zavést v souladu se svými vnitrostátními volebními zvyklostmi.
Osoby se zdravotním postižením by měly mít nejen plné právo volit, ale měly by
mít také možnost volit co nejpohodlnějším způsobem. Evropský parlament by
měl zaujmout vedoucí úlohu v oblasti tvorby právních předpisů, které toto právo
převedou do reality.

Celou (informační) zprávu EHSV Skutečná práva osob se zdravotním postižením
volit ve volbách do Evropského parlamentu si můžete ve všech 24 oficiálních
jazycích EU přečíst zde: wwww.eesc.europa.eu/the-real-right-of-persons-withdisabilities-to-vote-in-EP-elections
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