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Sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů                     

Formulář pro zaznamenávání výsledků 

  

  Zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům 

hodnocení 
kritérium 

1. (období říjen 2008 – březen 2009) 

 zcela odpovídá 

 z větší části odpovídá  

 neodpovídá 

stanovená míra omezení 
způsobilosti k právním úkonům 

 není relevantní1 

V případě omezené způsobilosti k právním úkonům:  

 opatrovník činí úkony vymezené v soudním ustanovení 

 opatrovník činí některé úkony nad rámec úkonů vymezených v soudním ustanovení (zásadním 
způsobem však práva zastupované osoby neomezuje) 

plnění role opatrovníka 

 opatrovník zásadním způsobem omezuje práva zastupované osoby 

 méně než 2x za rok 

 2x za rok 
opatrovnický soud  - požadovaná 

četnost zpráv opatrovníků 
 více než 2x za rok 

 vyžaduje opatrovnický soud – souhlas 
s uzavřením prac. právního vztahu  nevyžaduje 

uživatel:  
zapsal:  datum:  
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Lékařská posudková služba 

hodnocení 
kritérium 

1. (období říjen 2008 – březen 2009) 

 není relevantní1 

 ano, změna invalidity se řeší 

 ano, změna invalidity se bude řeší 

 ano, změna invalidity se neřeší (není nezbytně nutná)  

uznaná invalidita podle právních 
předpisů platných před účinností 

zákona č.155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění 

 ano, změna invalidity se neřeší z důvodu obav, zastrašování, apod. 

 nejspíše odpovídá  

 nejspíše neodpovídá 
typ plné invalidity 

(plná invalidita podle §39 odst.1 
písm a) nebo b)2)  

 
není relevantní1 

 „proklientský přístup“ 

 lhostejnost 

 zastrašování 

komunikace s LPS při hledání 
pracovního uplatnění 

 není relevantní1 
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1) respondenta se netýká  
2) zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
3) §22 - §28 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
4) §108 – §110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  

5) respondent nemá zájem  
6) § 112, §113, §116 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

 Úřad práce   
hodnocení kritérium 

1. (období říjen 2008 – březen 2009) 

 registrace uchazeče o zaměstnání 

 registrace zájemce o zaměstnání 
registrace v evidenci úřadu    

práce 3 
 bez registrace  

V případě registrace v evidenci úřadu práce:  

 ano, častěji než 1x za měsíc  pravidelné konzultace se  
zprostředkovatelem práce  ano, méně často než 1x za měsíc 

 realizovaná rekvalifikace 

 žádost o rekvalifikaci (bez realizace rekvalifikace) 

 bez využití nástroje rekvalifikace  
rekvalifikace 4 

 není relevantní5 

 realizovaný nástroj APZ 

 žádost o nástroj APZ (bez realizace nástroje) 

 bez využití nástroje APZ 

nástroje aktivní politiky 
zaměstnanosti 

(VPP, SÚPM, příspěvek na 
zapracování) 6  není relevantní1  


