4. Stávající zákonné prostøedí
....problém bezbarierovosti nelze jednoznaènì vyøešit zákonem nebo právním
pøedpisem. Problematika je natolik složitá, že je vždy tøeba postupovat
individuálnì...
Filipiová,2002, str. 18

V

Èeské republice existuje zákonné prostøedí pro tvorbu bez bariér, s ohledem na
osoby s handicapem. Již v ústavì zakotvená Listina základních lidských práv nám
zaruèuje možnost vstupovat do veøejných objektù.

Èeská
republika

Základní rámec pro bezbariérové projektování poskytuje zákon è. 50/1976 Sb., o
územním plánování a stavebním øádu, tedy Stavební zákon.
V souèasnosti prochází schvalovacím procesem nový stavební zákon
Dále se bezbariérových úprav týká i provádìcí vyhláška è. 132/1998 Sb., kterou se
provádìjí nìkterá ustanovení stavebního zákona (§ 9) a vyhláška è. 137/1998 Sb., o
obecnì technických požadavcích na výstavbu (§ 27).
Základním pøedpisem pro tvorbu prostøedí bez bariér je však vyhláška è. 369/2001
Sb. Plné znìní této vyhlášky je umístìno v digitální pøíloze této práce. Podle této
vyhlášky se musí postupovat pøi kolaudaci bytových domù s více než tøemi byty a domù s
byty zvláštního urèení. staveb pro sociální péèi, obèanského vybavení, škol,
pøedškolních a školských zaøízení. Požadavky, stanovené v této vyhlášce a týkající se
tvorby veøejné zelenì a mìstského prostoru budou zmínìny v kapitole o prostorových
požadavcích postižených.
Dalším dùležitým dokumentem, v nìmž je zakotvena tvorba bezbariérového prostøedí,
je Národní plán vyrovnávání pøíležitostí pro obèany se zdravotním postižením. Tento
dokument je též v plném znìní obsažen v digitální pøíloze.
Charta práv tìlesnì postižených osob byla pøijata již v roce 1975 v Paøíži. Podle tohoto
dokumentu, stejnì tak i dle Všeobecného zákona o tìlesnì postižených vydaného
tamtéž, mají tìlesnì postižení stejná práva a povinnosti jako kdokoliv jiný. Tìlesnì
postiženým se vìnuje i Evropská sociální charta.

Tìlesnì
postižení
a EU

Práva zdravotnì postižených v Evropské unii jsou upravena v èlánku 13
Amsterodamské smlouvy. Dùležitým dokumentem je i Naøízení Rady 1408/71/EHS o
aplikaci soustav sociálního zabezpeèení, smìrnice è. 78/2000/ES zase upravuje
zákaz diskriminace v zamìstnání a povolání.
Dalším dùležitým dokumentem je Lisabonský proces (2000).
V roce 2000 byl pøijat i Evropský sociální program. Mnoho projektù (napøíklad
mapování bezbariérovosti èeských mìst) bylo rozjeto i díky tomu, že byl rok 2003
prohlášen Evropským rokem osob se zdravotním postižením.
Madridská deklarace pøijatá v bøeznu 2002 stanoví základní program akcí, které mají
pøispìt k plnému uplatnìní práv osob se zdravotním postižením.
V kvìtnu roku 1999 byla ve Varšavì na konferenci CMET pøijata Charta pøístupu k
dopravním službám a infrastruktuøe.
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