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SKOK
DO REALITY
speciální noviny o legislativě
p r o  z d r a v o t n ě  p o s t i ž e n é

číslo 4/2004
5. ročník

vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz)

Vìcný zámìr zákona o sociálních službách do-
spìl po dlouhých peripetiích k podobì, kterou 
lze z hlediska Národní rady bez vìtších výhrad 
akceptovat. Poslední verze vìcného zámìru za-
kotvuje námi už dlouho požadované rozèlenìní 
služeb na služby sociální péèe a sociální preven-
ce, obsahuje ustanovení chránící práva uživatelù 
sociální služby a jejich lidskou dùstojnost i po-
moc rodinám. Velmi dùležité je zakotvení podílu 
uživatelù na rozhodování o zpùsobu řešení ne-
příznivé sociální situace.

Kromì obèanù Èeské republiky, jejich rodinných 
příslušníkù a azylantù mají být poskytovány sociál-
ní služby i cizincùm s trvalým pobytem na území 
ÈR nebo cizincùm, jimž tato práva zaruèuje mezi-
národní smlouva. Vìcný zámìr poèítá i s poskyto-
váním služeb obèanùm Evropské unie pracujícím, 
podnikajícím nebo poskytujícím služby na území 
ÈR a jejich rodinným příslušníkùm. Sociální služby 
mohou být poskytovány buï v přirozeném sociál-
ním prostředí, tj. v prostředí, v nìmž obèan žije 
a uspokojuje své biologické a sociální potřeby, ne-
bo v náhradním sociálním prostředí. Posuzování 
nepříznivé sociální situace svìřuje vìcný zámìr do 
pùsobnosti úřadù práce. Předmìtem posouzení je 
zejména schopnost vedení samostatného života. 
Posuzování probíhá podle pìti kritérií, z nichž ètyři 
jsou spoleèné pro osoby do 18 let vìku i pro osoby 
starší. Spoleènými kritérii jsou sebeobsluha, bìžné 
sociální aktivity, životní a sociální podmínky, vztahy 
v rodinì a k blízkým osobám, u osob starších 18 let 
se navíc posuzuje schopnost péèe o domácnost.

Co se bude posuzovat
V oblasti sebeobsluhy: příprava pokrmu a přijímá-
ní potravy (výživa, stravování); mytí, koupání, spr-
chování (celková hygiena); péèe o ústa, vlasy, ob-
lièej, ruce (minimální hygiena); výkon fyziologické 
potřeby (použití toalety, osobní hygiena); chùze 
v obvyklém prostředí (mobilita); vstávání a uléhá-
ní, stání a sezení; oblékání a svlékání, obouvání; 
osobní péèe (jednoduché ošetřovatelské úkony, 
podávání lékù, přesuny a polohování).

V oblasti péèe o domácnost: obstarávání si po-
travin a pořizování bìžných předmìtù potřebných 
k dennímu životu; úklid bytu, zejména mytí nádo-
bí a úklid povrchù; péèe o prádlo a přepírání 
drobného prádla; péèe o lùžko; obsluha bìžných 
domácích spotřebièù a vybavení domácností.

V oblasti bìžných sociálních aktivit: volnoèaso-
vé a pracovní aktivity; schopnost zapojení do pro-
cesu vzdìlávání zejména u osob ve vìku povinné 
školní docházky; vyřizování osobních vìcí; po-
souzení individuálních potřeb žadatele.

V oblasti životních a sociálních podmínek: kva-
lita bydlení; životní styl, návyky; potřeba ošetřova-
telské péèe; zdroje, rizika a možnosti existující so-
ciální sítì, a to zejména s ohledem na možnost 
poskytnutí příspìvku na péèi přímo osobì na zá-
kladì žádosti; dosavadní zkušenosti s poskytová-
ním sociálních služeb; postoj žadatele k jeho ži-
votním podmínkám a názor na zpùsob řešení 
jeho nepříznivé sociální situace.

Toto posouzení provádí sociální pracovník. 
U služeb sociální péèe lékař úřadu práce posuzu-
je též zdravotní stav s ohledem na sobìstaènost 
osoby. Posuzuje se rozsah a závažnost zdravotní-
ho postižení, funkèní omezení, předpokládaná do-
ba trvání zdravotního stavu a potřeba péèe. Na zá-
kladì tìchto kritérií se pak stanoví míra závislosti.

Čtyři kategorie míry závislosti
Pro stanovení míry závislosti osoby starší 18 let 
vìku platí:

a) Kategorie I – minimální závislost: osoba je 
schopna žít samostatnì v přirozeném sociálním 
prostředí s pravidelnou pomocí při péèi o domác-
nost, s obèasnou pomocí při nìkterých úkonech 
sebeobsluhy, s pravidelnou pomocí při zajištìní 
stravování a s obèasnou pomocí při realizaci nì-
kterých základních sociálních aktivit.

b) Kategorie II – lehká závislost: osoba je 
schopna žít samostatnì v přirozeném sociálním 
prostředí s pravidelnou pomocí nebo dohledem 
při nìkterých úkonech sebeobsluhy, při vìtšinì 
úkonù péèe o domácnost, s pravidelnou pomocí 
při zajištìní stravování, při realizaci nìkterých zá-
kladních sociálních aktivit, při provádìní nìkte-
rých speciálních terapeutických nebo ošetřovatel-
ských úkonù, nebo je schopna žít samostatnì 
v náhradním sociálním prostředí při poskytování 
uvedeného okruhu pomoci nebo dohledu.

c) Kategorie III – střednì tìžká závislost: osoba 
je schopna žít samostatnì v přirozeném sociál-
ním prostředí s každodenní pomocí nebo dohle-
dem při vìtšinì úkonù sebeobsluhy s opakující se 
frekvencí zpravidla 3x dennì, při vìtšinì úkonù 
péèe o domácnost, při zajištìní stravování, při 
provádìní speciálních terapeutických nebo ošet-
řovatelských úkonù zpravidla 3x dennì, při reali-
zaci nìkterých základních sociálních aktivit, nebo 
je schopna žít samostatnì v náhradním sociálním 
prostředí při poskytování uvedeného okruhu po-
moci nebo dohledu.

d) Kategorie IV – tìžká závislost: osoba je 
schopna žít v přirozeném sociálním prostředí jen 
s každodenní soustavnou pomocí nebo s dohle-
dem zpravidla při všech úkonech sebeobsluhy 

s opakující se frekvencí zpravidla vìtší než 5x 
dennì, při všech úkonech péèe o domácnost, při 
zajištìní stravování, při intenzivním ošetřování bì-
hem dne, popř. i v noci, při realizaci vìtšiny zá-
kladních sociálních aktivit, nebo osoba, která ne-
ní schopna trvale žít v přirozeném sociálním 
prostředí ani s uvedenou pomocí a dohledem.

Pro stanovení míry závislosti osoby do 18 let vìku 
platí:

a) Kategorie I – minimální závislost: osoba vy-
žaduje poskytování zvýšené péèe v přirozeném 
sociálním prostředí. Zvýšená péèe je péèe v ob-
lasti nácviku a dodržování režimových a léèeb-
ných opatření a návykù, provázená každodenním 
provádìním jednoduchých ošetřovatelských a pe-
èovatelských úkonù, vèetnì přípravy individuální-
ho dietního stravování, rehabilitaèního cvièení, 
zvýšeným dohledem a podporou při realizaci nì-
kterých základních sociálních aktivit.

b) Kategorie II – lehká závislost: osoba vyžadu-
je poskytování mimořádné péèe v přirozeném so-
ciálním prostředí. Mimořádná péèe je péèe, která 
svou nároèností znaènì převyšuje péèi o zdravé 
dítì stejného vìku, a to potřebou přípravy a podá-
vání individuálního dietního stravování, zásadnì 
odlišného od bìžného složení, potřebou provádì-
ní speciálních terapeutických nebo ošetřovatel-
ských úkonù zpravidla 3x dennì a potřebou po-
moci při realizaci nìkterých základních sociálních 
aktivit.

c) Kategorie III – střednì tìžká závislost: osoba 
vyžaduje poskytování intenzivní péèe v přiroze-
ném sociálním prostředí nebo v náhradním soci-
álním prostředí. Intenzivní péèe je péèe, která 
svým rozsahem a frekvencí znaènì převyšuje 
péèi o zdravé dítì stejného vìku, a to potřebou 
poskytování pomoci nebo dohledu při provádìní 
každodennì se opakujících úkonù sebeobsluhy 
zpravidla více jak 5x dennì, potřebou intenzivního 
ošetřování bìhem dne, popř. i v noci, a potřebou 
pomoci při realizaci vìtšiny základních sociálních 
aktivit.

d) Kategorie IV – tìžká závislost: osoba vyža-
duje poskytování péèe zvlášť nároèné v přiroze-
ném sociálním prostředí nebo v náhradním soci-
álním prostředí. Péèe zvlášť nároèná je nepřetržitá 
péèe s úplnou odkázaností na pomoc druhé oso-
by zpravidla při provádìní všech bìžných život-
ních úkonù sebeobsluhy, s úplným převzetím pro-
vedení úkonu druhou osobou, s vysokými nároky 
na fyzické a psychické schopnosti osoby posky-
tující péèi, provázená potřebou pomoci při reali-
zaci vìtšiny základních sociálních aktivit.

Věcný záměr zákona o sociálních službách 
je solidní, co bude dál?
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Příspìvek na péèi
V závislosti na zařazení obèana do příslušné ka-
tegorie se poskytne příspìvek. Navrhovaná výše 
příspìvku na péèi pro osoby do 18 let vìku èiní 
(mìsíènì):

– pro kategorii I  – 1 000 Kè,
– pro kategorii II  –  2 000 Kè,
– pro kategorii III  –  5 000 Kè,
– pro kategorii IV  –  8 000 Kè.

Navrhovaná výše příspìvku na péèi pro osoby 
starší 18 let vìku èiní (mìsíènì):

– pro kategorii I  –  500 Kè,
– pro kategorii II  –  1 000 Kè,
– pro kategorii III  –  4 000 Kè,
– pro kategorii IV  –  6 000 Kè.
Výše příspìvku se valorizuje provádìcím práv-

ním předpisem vždy k 1. èervenci bìžného roku 
podle vývoje indexu prùmìrných neinvestièních 
výdajù na jednotlivé druhy sociálních služeb 
v předchozím roce, pokud dojde k nárùstu ales-
poò o 5 procentních bodù.

Nárok na výplatu příspìvku na péèi vzniká po-
dáním žádosti o jeho přiznání a splnìním podmí-
nek stanovených zákonem pro vznik nároku na 
příspìvek a jeho výplatu. O příspìvku na péèi 
rozhoduje místnì příslušný úřad práce. V řízení se 
postupuje podle obecných předpisù o správním 
řízení, pokud se zákonem nestanoví jinak.

Příspìvek je vyplácen místnì příslušnými úřady 
práce oprávnìné osobì nebo jejímu zákonnému 
zástupci, případnì zvláštnímu příjemci. Příspìvek 
je vyplácen od prvního dne následujícího mìsíce 
po dni podání žádosti, pokud na nìj vznikl nárok.

Nárok na výplatu příspìvku zaniká:
– v případì závažného nedodržení podmínek 

pro použití příspìvku na péèi,
– dnem smrti oprávnìné osoby.
Zmìní-li se v období, na nìž byl příspìvek přiznán, 

skuteènosti rozhodné pro nárok na příspìvek nebo 
jeho výši, posoudí se novì nárok na příspìvek a je-
ho výši ke dni, ke kterému k takové zmìnì došlo.

Příjemce příspìvku a poskytovatel sociální služby 
jsou povinny umožnit kontrolu využívání příspìvku.

V případì závažného nedodržení podmínek 
pro využití příspìvku na péèi ze strany osoby, kte-
ré byl příspìvek přiznán a vyplácen, mùže místnì 
příslušný úřad práce ve správním řízení rozhod-
nout o zastavení výplaty příspìvku nebo odejmu-
tí příspìvku na péèi a ve zvlášť závažných přípa-
dech nedodržení podmínek vyžadovat vrácení již 
vyplaceného příspìvku.

Osoba mùže podat odvolání proti rozhodnutí 
o příspìvku na péèi. Odvolacím orgánem je kraj-
ský úřad.

Základní druhy služeb 
sociální péče
Patří k nim zejména:

a) denní a týdenní pobyty pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením,

b) centra denních služeb pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením,

c) peèovatelská služba,
d) osobní asistence (vèetnì předèitatelské, tlu-

moènické a prùvodcovské služby),
e) odlehèovací služby (sdílené služby),
f) chránìné bydlení,
g) podporované bydlení,
h) pobyty v domovech sociálních služeb pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením,
i) pobyty v domovech sociálních služeb se 

speciálním režimem péèe pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením, u kterých je nezbytná 
speciální péèe s ohledem na jejich duševní one-
mocnìní èi závislost na návykových látkách,

j) služby ošetřovatelské péèe.

Základní druhy služeb sociální 
prevence
Patří k nim zejména:

a) azylové služby,
b) služby pro osoby opouštìjící ústavní péèi 

(domy na pùli cesty),
c) služby přechodného přenocování (nocle-

hárny),
d) krizová pomoc (vèetnì krizových lùžek),
e) pobytové služby pro osoby závislé na návy-

kových látkách (terapeutické komunity),
f) služby následné péèe a doléèování (doléèo-

vací programy),
g) terénní programy pro marginální skupiny 

a sociálnì vylouèené komunity,
h) nízkoprahové služby pro dìti a mládež,
i) služby v kontaktních centrech pro uživatele 

drog,
j) denní služby pro osoby bez přístřeší (níz-

koprahová denní centra),
k) služby sociální rehabilitace,
l) služby rané péèe,
m) sociální poradenství.

Působnost jednotlivých subjektů
Vìcný zámìr obsahuje i èást vìnovanou subjek-
tùm pùsobícím v sociálních službách, jejich prá-
vùm a povinnostem. Vymezuje se pùsobnost mi-
nisterstva práce a sociálních vìcí, úřadù práce, 
krajù a obcí v přenesené i samostatné pùsobnos-
ti, přièemž u obcí je zvláštní pozornost vìnována 
obcím s rozšířenou pùsobností. Do pùsobnosti 
ministerstva patří především řízení a kontrola vý-
konu státní správy v oblasti sociálních služeb, za-
bezpeèování jednotného postupu při posuzování 
nepříznivé sociální situace, stanovení národních 
priorit v oblasti sociálních služeb a pravidel jejich 
financování. Úřadùm práce je pak svìřeno posu-
zování nepříznivé sociální situace a rozhodování 
o poskytnutí příspìvku a jeho výši. Úřad práce ta-
ké příspìvek vyplácí a kontroluje jeho využívání. 
Významná je i spolupráce s územními orgány 
státní správy a poskytování informací.

Z přenesené pùsobnosti kraje je třeba vyzved-
nout vedení registru poskytovatelù sociálních slu-
žeb, rozhodování o zařazení èi vyřazení z registru 
a zajištìní sociálních služeb v případech, kdy po-
skytovatel ukonèil poskytování sociální služby. 
V oblasti samostatné pùsobnosti lze považovat za 
nejvýznamnìjší spolupráci s obcemi, poskytova-
teli a uživateli sociálních služeb při zjišťování jejich 
potřeb a zejména stanovení střednìdobé krajské 
strategie v této oblasti. Kraj mùže rovnìž sám po-
skytovat sociální služby nebo pro tyto úèely zřizo-
vat právnické osoby. Totéž platí i pro obec. U obcí 
s rozšířenou pùsobností je třeba zmínit povinnost 
zajistit poskytnutí sociální služby osobám, jimž ta-
to služba poskytována není a které jsou bezpro-
střednì ohroženy na životì a zdraví.

Financování služeb
Oproti předchozím verzím vìcného zámìru je 
podstatnì rozpracovanìjší èást o financování 
služeb. Podílí se na nìm státní rozpoèet formou 
dotací krajùm, obcím a poskytovatelùm. Ze stát-
ního rozpoètu je hrazen i příspìvek na péèi. Ob-
cím a poskytovatelùm sociálních služeb mohou 
být z rozpoètu krajù poskytovány úèelovì urèe-
né prostředky a totéž platí i o rozpoètu obcí. Na 
úhradì služby se podílí též uživatel, a to zejména 
z prostředkù příspìvku na péèi. Vìcný zámìr 
obsahuje též ustanovení o hrazení zdravotnic-
kých úkonù provádìných v rámci sociálních slu-
žeb a stanoví, že v tìchto případech se úhrada 
provádí z prostředkù veřejného zdravotního po-
jištìní.

Další důležité zásady
Vìcný zámìr obsahuje též zásady upravující re-
gistraci poskytovatelù, inspekci sociálních služeb, 
standardy kvality, vztahy mezi uživatelem a po-
skytovatelem sociální služby vèetnì náležitostí 
smluv, stanovení podmínek pro výkon práce v so-
ciálních službách, zásady pro stanovování priorit 
a další otázky.

V zásadách najdeme i zmocnìní ministerstva 
k vydání provádìcích předpisù, které upraví

– valorizaci příspìvku na péèi,
– úhradu sociálních služeb a podmínky jejich 

poskytování,
– otázky inspekce,
– podmínky použití opatření omezujících po-

hyb osob aj.

Vìcný zámìr je v souèasné dobì projednáván 
komisemi Legislativní rady vlády. Její doporuèení 
bude pro další vývoj velmi dùležité. Zdá se však, 
že pùvodnì předpokládaný termín schválení vìc-
ného zámìru vládou, 3. září letošního roku, se ne-
podaří dodržet.

(hut)

V posledních týdnech se v našich sdìlovacích prostředcích díky aktivitì 
britských médií a zejména díky dopisu známé spisovatelky Joanne Rowlin-
gové rozvinula debata o užívání klecových a síťových lùžek v èeských psy-
chiatrických léèebnách, ústavech sociální péèe a ústavech pro mentálnì 

postižené. Podráždìné reakce nìkterých našich politikù nejsou v žádném 
případì pokusem o vìcné řešení tohoto dlouhodobého problému, za který 
Èeskou republiku v minulosti už kritizovala například Svìtová zdravotnická 
organizace, Rada Evropy nebo Evropský výbor pro zabránìní muèení a ne-

V české psychiatrii přetrvávají závažné 
nedostatky, patří k nim i používání 
klecových a síťových lůžek
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lidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání ve Štrasburku (respek-
tive jeho komise CPT) v roce 2002. Tyto zprávy však na veřejnost nepronik-
ly a zpráva komise CPT byla dokonce před veřejností dlouho utajována.

Přetrvávající používání klecových a síťových lùžek je přitom pouze jedním 
z dlouhodobých problémù, které stojí před èeskou psychiatrií. V tomto èlán-
ku se budu zabývat zejména legislativními aspekty souèasného stavu.

Prvním závažným nedostatkem je absence přesného vymezení proce-
dury tzv. kvalifikovaného souhlasu s léèbou v psychiatrické léèebnì nebo 
psychiatrickém oddìlení všeobecné nemocnice. Souhlas s dobrovolným 
vstupem pacienta do léèebny èasto bývá zamìòován za paušální sou-
hlas s celým prùbìhem léèby: tedy za souhlas s nasazením nebo zmì-
nou medikace nebo s použitím jiného druhu léèby (například elektro-
konvulzivní terapie), případnì za souhlas s použitím tzv. omezovacích 
prostředkù. Podotýkám, že osobnì nevidím podstatné rozdíly mezi omeze-
ním pomocí uzavření pacienta do klecového èi síťového lùžka, upoutáním 
řemeny nebo například „utlumením“ medikací do té míry, že takto „léèený“ 
èlovìk je znaènì omezen v možnosti samostatného jednání nebo pohybu. 
Je nutno konstatovat, že v situaci, kdy není ohroženo zdraví èi života pacien-
ta, je použití tìchto zpùsobù léèby porušením ústavou zaruèených práv èlo-
vìka a omezováním osobní svobody.

Pacienti èasto nejsou ošetřujícím lékařem informováni ani o zmìnì 
medikace nebo zpùsobu léèby, nejsou ani pouèeni o jejích výhodách, 
omezeních a případných nebezpeèích èi vedlejších následcích. Ve zdra-
votnické dokumentaci pacientù èasto chybí podrobné záznamy o použití 
omezovacích prostředkù, o dùvodech jejich nasazení, délce trvání jejich po-
užití, reakcích pacienta na tyto restrikce atd.

Domnívám se, že v případì, kdy jsou omezovací prostředky použity vùèi 
dobrovolnì se léèícím pacientùm a kdy tito nejsou bezprostřednì ohroženi 
na zdraví èi životech, mìla by být ze zákona dobrovolná hospitalizace zmì-
nìna na nedobrovolnou se všemi legislativními následky: zejména oznáme-
ní této skuteènosti místnì příslušnému soudu atd.

Nejde však jen o chování lékařù a zdravotnického personálu v léèebnách 
a nemocnicích. Již zmínìná zpráva komise CPT uvádí tyto další nedostatky:

– V pokoji o ploše 10 m2 byly ètyři postele a v pokoji o ploše 20 m2 bylo 
deset postelí. CPT vìří, že èeské úřady podniknou kroky ke zlepšení život-
ních podmínek v dotèených pavilonech.

– CPT doporuèuje, aby byla přijata opatření k zajištìní vycházky ales-
poò na jednu hodinu dennì pro všechny pacienty, jimž to dovolí jejich 
zdravotní stav.

– V této souvislosti by komise CPT ráda zdùraznila, že neustálé nošení 
uniformního nemocnièního odìvu nepřispívá k posilování osobní identi-
ty a sebeúcty pacientù. Souèástí terapeutického procesu by mìla být indi-
vidualizace obleèení. CPT proto doporuèuje, aby všichni pacienti, kteří ne-
jsou upoutáni na lùžko, smìli přes den nosit své vlastní obleèení (a je-li to 
nutné, aby byli k jeho nošení povzbuzováni) nebo aby jim byl poskytnut 
vhodný neuniformní odìv.

– CPT doporuèuje, aby byl přezkoumán poèet zdravotnického perso-
nálu v Psychiatrické léèebnì Opava.

– Dostupnost pracovních a zájmových terapeutických aktivit v PL Opava 
se na nìkterých uzavřených oddìleních (např. stanice 20B) zdála být po-
mìrnì omezená: pacienti trávili vìtšinu dne v neèinnosti. Kromì toho se 
v Opavì pouze v omezené míře využívá psychoterapie. CPT vyzývá èeské 
úřady, aby usilovaly o další rozvoj psychoterapie a psychosociálních re-
habilitaèních èinností.

– Komise CPT doporuèuje, aby bylo provádìní ECT (elektrokonvulzivní 
terapie) podrobnì zapisováno do zvláštní knihy.

– CPT doporuèuje, aby byly v Psychiatrické léèebnì Opava a v Ústavu so-
ciální péèe Ostravice vedeny zvláštní knihy, do nichž bude zaznamenáváno 
použití prostředkù fyzického omezení pohybu.

– CPT vìří, že budou přijata odpovídající opatření k zajištìní toho, že 
bude dodržována třímìsíèní lhùta stanovená zákonem pro rozhodnutí 
soudu o nedobrovolné hospitalizaci.

– Komise CPT by ráda obdržela vyjádření èeských úřadù ke skuteènosti, 
že v řízení o nedobrovolné hospitalizaci byl èasto (nìkolik set případù 
roènì) pacient zastupován v řízení tajemníkem soudu, aniž by tento ta-
jemník mìl možnost se jeho případem zabývat, což vážnì ohrožuje samu 
podstatu řízení o nedobrovolné hospitalizaci.

– Podle názoru CPT je držení osob zbavených svéprávnosti v psychi-
atrické léèebnì, aniž by byly využity procesní pojistky zákonem jinak stano-
vené (vèetnì soudního přezkoumání jejich vìci – je na nì pohlíženo jako na 
dobrovolnì hospitalizované, bez souhlasu opatrovníka), znaènì diskutabil-
ní. CPT by proto rád obdržel vyjádření èeských úřadù k této problematice.

– Pacienti, kteří byli do ústavní péèe bez jejich souhlasu převzati před 
rokem 1991, tam byli po celou dobu drženi, aniž by je navštívil soudce 
(v nìkolika případech celá desetiletí). CPT doporuèuje podniknout okamžitá 
opatření k zajištìní toho, že bude v pravidelných intervalech provádìn soud-
ní přezkum držení všech pacientù převzatých do ústavní péèe bez jejich sou-
hlasu před rokem 1991.

– CPT doporuèuje, aby byly ve všech psychiatrických léèebnách v Èeské 
republice podniknuty kroky k zajištìní automatického pravidelného pře-
zkumu převzetí pacientù k ochranné léèbì. Toto řízení by mìlo poskytnout 
záruky nezávislosti a nestrannosti, jakož i objektivní lékařské expertizy.

Z uvedených výòatkù je zřejmé, že nedostatky v praxi èeské psychiatrie 
nejsou letos kritizovány poprvé a nekvalifikovanì, jak se nám snaží nìkteří 
politici namluvit.

Protože ministr zdravotnictví Josef Kubinyi 17. kvìtna 2004 oficiálnì roz-
hodl o ustavení komise Ministerstva zdravotnictví pro implementaci kon-
cepce oboru psychiatrie, je nadìje, že se vývoj v èeské psychiatrii pohne 
žádoucím smìrem. Bude to však jistì proces dlouhodobý a nároèný jak per-
sonálnì, tak finanènì… Jedním z úkolù uvedené komise je i připomínková-
ní návrhù zákona o zdravotní péèi a zákona o zdravotnických zařízeních, je-
jichž prostřednictvím mohou být odstranìny alespoò nìkteré z legislativních 
nedostatkù uvedených v tomto èlánku.

Jan Svorník,
Èeská spoleènost pro duševní zdraví – poboèka Ostrava

Jako snìmovní tisk è. 602 putoval celé jaro lavi-
cemi i kuloáry Poslanecké snìmovny návrh no-
vého školského zákona, jenž má nahradit „zasta-
ralý“ zákon è. 29/1984. Vláda jako navrhovatel 
poslala do Parlamentu èásteènì přepracovanou 
verzi od bývalého ministra školství Eduarda Ze-
mana. Obecnì se uvádìjí a média nejèastìji re-
flektují skuteènosti, které se týkají celé výchovnì 
vzdìlávací soustavy. Na prvním místì jde o „no-
vé“ pojetí vzdìlávacího obsahu. Ten byl dosud 
stanoven tzv. uèebními plány (zjednodušenì po-
èet hodin na ten který předmìt) a uèebními osno-
vami (obsah uèiva toho kterého předmìtu). Tyto 
plány a osnovy byly centrální, centrálnì se k nim 
psaly uèebnice, pracovní sešity, pomùcky atd. 
V posledních deseti letech však probìhlo nìkolik 
pokusù o „experiment“, takže se pùvodní direk-
tivní svázanost osnovami znaènì uvolnila.

Nový zákon přináší tzv. vzdìlávací programy. 
Budou tři: národní, rámcové a školní. Národní vzdì-
lávací program stanoví sumu požadavkù, které 
spoleènost považuje za potřebné vtìlit do obsahu 
výuky dìtí a žákù. Rámcové vzdìlávací programy 
budou upraveny pro jednotlivé typy škol – a také 
pro jednotlivé skupiny žákù, nepochybnì vèetnì 
žákù se zdravotním postižením. Jinou koncepci (or-
ganizaènì i obsahovì) bude mít vzdìlávací pro-
gram osmiletého gymnázia a jinou vzdìlávací pro-
gram pomocné školy. Školní vzdìlávací program 
pak představuje plán organizace i obsahu vzdìlá-
vání v dané škole. Zahrnuje nové mezipředmìtové 
vazby, vìtší provázanost dosavadních disciplín, 
pravidla klasifikace, zamìření školy atd. Dalším me-
diálnì vdìèným tématem je pořádání tzv. státní ma-
turity. O zmínìných záležitostech se lze doèíst v tis-
ku, dozvìdìt z televize, rádia èi internetu.

Stranou pozornosti médií žel obvykle zùstává 
úprava postavení dìtí, žákù a studentù se zdra-
votním postižením ve škole. Při bìžném i po-
drobném ètení si nelze nevšimnout jedné skuteè-
nosti: zdravotnì postiženým se zákon takřka 
nevìnuje. Pomineme-li § 16, který je explicit-
nì vìnován vzdìlávání žákù se speciálními 
vzdìlávacími potřebami.

Dítìtem, žákem a studentem se speciálními 
vzdìlávacími potřebami je osoba se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodnìním nebo so-
ciálním znevýhodnìním. Za zdravotnì postižené 
se podle tohoto zákona považují tato následující 
postižení: mentální, tìlesné, zrakové nebo slucho-
vé postižení, vady řeèi, soubìžné postižení více 
vadami, autismus a vývojové poruchy uèení nebo 
chování. Zde je namístì ptát se po zařazení vývo-
jových poruch uèení nebo chování mezi zdravotnì 

Schválený školský zákon neznamená pro 
žáky a studenty s postižením zásadní přínos
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postižené… Zdravotním znevýhodnìním je pro 
úèely zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá ne-
moc nebo lehèí zdravotní poruchy vedoucí k poru-
chám uèení a chování, které vyžadují zohlednìní 
při vzdìlávání. Sociálním znevýhodnìním je ro-
dinné prostředí s nízkým sociálnì kulturním po-
stavením, ohrožení sociálnì patologickými jevy, 
nařízená ústavní výchova a ochranná výchova, 
postavení azylanta a úèastníka řízení o udìlení 
azylu na území Èeské republiky.

Nový zákon se snaží o „politickou korekt-
nost“ ke zdravotnì postiženým, lze však říci, 
že je neutrální až příliš: umožní totiž pokraèo-
vání nežádoucího stavu vytlaèování zdravotnì 
postižených z prostředí zdravých vrstevníkù. 
Pro zdravotnì postižené je jistì alarmující skuteè-
nost, že navzdory ujišťování ministrynì školství zá-
kon v naprosto nedostateèném rozsahu upravuje 
vzdìlávání žákù se zdravotním postižením v tzv. 
hlavním vzdìlávacím proudu. V Poslanecké snì-
movnì byl v uplynulém roce dvakrát projednáván 
takový návrh, který by na základních, středních 
a vyšších odborných školách umožnil (v odùvod-
nìných případech) zřízení institutu asistenta peda-
goga ve třídì, v níž je vzdìláván žák nebo žáci se 
zdravotním postižením. Týž návrh předpokládal, 
že ve třídách základních škol, v nichž jsou vzdìlá-
váni tři a více žáci se zdravotním postižením, vyko-
návají pedagogickou práci soubìžnì dva pedago-
giètí pracovníci. Bylo tedy z èeho vycházet.

Návrh zákona z dílny MŠMT však ukazuje, že 
ministerstvo hodlá pokraèovat v preferenci tìch 
škol, které dosud byly oznaèovány jako speciální. 
Dle platné právní úpravy (vyhláška è. 127/1997 
Sb., o speciálních školách a speciálních mateř-
ských školách) totiž jen na nich mohou v nìkte-
rých případech dva pedagogiètí pracovníci pùso-
bit. Institut asistenta pedagoga ministerský návrh 
zákona opìt uvozoval dikcí „na základní škole 
speciální, popřípadì na základní škole“. Na střed-
ních školách návrh s asistenty nepoèítal vùbec! 
Znamená to snad, že MŠMT považuje pro tìžce 
zdravotnì postižené za optimální stupeò vzdìlání 
základní školu?

Právì přítomnost tzv. asistenta pedagoga na 
všech školách, v nichž jsou vzdìlávány dìti, žáci 
a studenti se zdravotním postižením, se stala před-
mìtem pozmìòovacího návrhu poslankynì Táni 

Fischerové. De facto se jednalo o legislativní řeše-
ní, které bylo do Snìmovny doruèeno již předloni 
v rámci tzv. olomoucké zákonodárné iniciativy, na 
jejíž podpoře se výraznì podílela i Národní rada 
zdravotnì postižených. Tento pozmìòovací návrh 
byl schválen. Podle textu zákona (respektive odst. 
9 § 16) – v souèasnosti projednávaném v Senátu – 
by mìla být legislativnì přítomnost tzv. asistenta 
(ovšem pedagoga) ve třídì upravena následovnì: 
„Ředitel mateřské školy, základní školy, základní 
školy speciální, střední školy, vyšší odborné školy 
mùže se souhlasem krajského úřadu ve třídì, kte-
rou navštìvuje dítì nebo v níž je vzdìláván žák se 
speciálními vzdìlávacími potřebami, zřídit funkci 
asistenta pedagoga. U žákù se zdravotním postiže-
ním a zdravotním znevýhodnìním tak uèiní po vyjád-
ření školského poradenského zařízení.“

Bohužel nebyl schválen další návrh, a to na 
doplnìní § 16 o odstavec è. 10, který znìl takto: 
„Ve třídì základní školy, v níž jsou vzdìláváni tři 
a více žákù se zdravotním postižením, mohou se 
souhlasem krajského úřadu vykonávat výchovnì 
vzdìlávací èinnost souèasnì dva pedagogiètí pra-
covníci, z nichž alespoò jeden musí mít kvalifikaci 
speciálního pedagoga. Pedagogický pracovník se 
speciálnì pedagogickou kvalifikací plní v případì 
potřeby přímou vyuèovací povinnost podle zvlášt-
ního předpisu i ve více třídách školy.“ Tento návrh 
mohl významnou mìrou přispìt ke zvýšení poètu 
dìtí se zdravotním postižením, které navštìvují 
tzv. bìžnou spádovou školu, tzn. nemusí odjíždìt 
do internátù. Ukázalo se, že pro Snìmovnu je 
vzdìlávání zdravotnì postižených přeci jen okra-
jovou záležitostí.

Naopak v souladu s požadavky organizací 
zdravotnì postižených se podařilo odstranit tzv. 
osvobozování povinné školní docházky u dìtí 
s tìžkými stupni mentálního postižení. Text nové-
ho zákona již o osvobozování vùbec nehovoří 
a zavádí institut § 42 „Vzdìlávání žákù s hlubo-
kým mentálním postižením“. Tomuto dítìti stanoví 
krajský úřad se souhlasem zákonného zástupce 
dítìte takový zpùsob vzdìlávání, který odpovídá 
jeho duševním a fyzickým možnostem, a to na zá-
kladì doporuèujícího posouzení odborného léka-
ře a školského poradenského zařízení. Krajský 
úřad zároveò zajistí odpovídající pomoc při vzdì-
lávání dítìte, zejména pomoc pedagogickou 

a metodickou. Dojde-li ke zmìnì duševních a fy-
zických možností dítìte, krajský úřad zpùsob 
vzdìlávání odpovídajícím zpùsobem upraví.

Oproti minulosti tak zákon pregnantnì hovoří 
o „hlubokém“ mentálním postižení. V souladu 
s klasifikací WHO se bude tedy jednat o hlubokou 
mentální retardaci, která je oznaèena výší tzv. IQ 
do 20 bodù. V praxi bude rovnìž záležet na rodiè-
ích takového dítìte, jak budou spokojeni se sta-
noveným zpùsobem vzdìlávání. Dosud se totiž 
stávalo, že k tìmto dìtem jezdil pedagog speciál-
nì pedagogického centra např. jednou za ètrnáct 
dní na dvì hodiny…

Z dalších ustanovení jen letmo uveïme proble-
matické znìní § 60 odst. 5), stanovující, že „před-
pokladem přijetí uchazeèe ke vzdìlávání ve střed-
ní škole je rovnìž splnìní podmínek zdravotní 
zpùsobilosti uchazeèe pro daný obor vzdìlání“. 
Jakmile tyto předpoklady nedefinuje zákon, vy-
tváří se prostor pro možnou diskriminaci uchaze-
èù se zdravotním postižením... Stojí ještì za zmín-
ku, že hlasùm odborné i laické veřejnosti bylo 
vyhovìno v případì názvu nìkterých škol pro žá-
ky se zdravotním postižením. Zvláštní škola se tak 
podle nového zákona stává základní školou a po-
mocná škola je základní školou speciální.

Co říci závìrem? Návrh školského zákona 
představuje snahu na dlouhá léta upravit pod-
mínky a vztahy v oblasti vzdìlávání a systému 
školství u nás. Z tohoto pohledu je nutno kon-
statovat, že ve vztahu k dìtem a žákùm se 
zdravotním postižením přináší jen málo z toho, 
co bylo po celé desetiletí slibováno. Přes opti-
mistická prohlášení tzv. Bílé knihy a samotné 
dùvodové zprávy k návrhu zákon nepřináší nic 
z moderní právní úpravy vyspìlých zemí, pokud 
jde o posuzování a zajišťování tzv. speciálních 
vzdìlávacích potřeb dìtí a žákù se zdravotním 
postižením a poskytování prostředkù tzv. speciál-
nì pedagogické podpory. Jedná se o zákon, kte-
rý je pro vzdìlávání žákù se zdravotním postiže-
ním zbyteèný. Lze říci, že je zastaralý již v dobì 
svého projednávání. Velmi proto bude záležet 
na provádìcích právních normách.

Jan Michalík,
Pedagogická fakulta Univerzity 

Palackého Olomouc

Na èervnové schùzi Poslanecké snìmovny se kromì jiných zákonù projed-
nával vládní návrh zákona, kterým se mìní zákon è. 361/2000 Sb., o provo-
zu na pozemních komunikacích. Protože Národní rada k nìmu nemìla žád-
né připomínky, nesledovali jsme jeho projednávání. Před druhým ètením 
zákona, kdy jsou podávány pozmìòovací návrhy, jsme byli upozornìni, že 
Hospodářský výbor při projednávání zákona přijal pozmìòovací návrh 
poslance Karla Vymìtala. Ten zásadnì mìní okruh osob, kterým mùže být 
přidìleno „oznaèení O 1“, tedy oznaèení vozidla přepravujícího osobu tìžce 
postiženou nebo osobu tìžce pohybovì postiženou.

Návrh se vztahuje k odst. 2) § 67 zákona o provozu na pozemních komu-
nikacích. Odstavec i s navrhovanou zmìnou zní: Oznaèení O 1 vydá přísluš-
ný obecní úřad obce s rozšířenou pùsobností osobì, které byly přiznány mi-
mořádné výhody II. stupnì s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou 
hluchotou nebo III. stupnì podle zvláštního právního předpisu 24), a to pou-
ze tìm osobám, které se pohybují jen s pomocí invalidního vozíku. 
Oznaèení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou pùsobností vlast-

níku motorového vozidla, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. stupnì 
z dùvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Zámìrnì jsem zvýraznil návrh poslance Vymìtala, protože jde o jednodu-
chou úpravu zákona s dalekosáhlými dùsledky. Pokud by Poslanecká snì-
movna návrh přijala, znamenalo by to, že tisíce lidí s velkým zdravotním po-
stižením a s minimální pohyblivostí by nemìly možnost parkovat na 
vyhrazených parkovištích, nemohly by stát na zákazu stání a nemohly by vjíž-
dìt do ulic, kde je vjezd povolen pouze vozidlùm dopravní obsluhy. Tisícùm 
lidí by se neodùvodnìnì ztížily podmínky pro zamìstnání, studium, bydlení, 
nákupy apod. Kritéria pro přiznání „parkovacích znakù“ by splòovala jen vel-
mi úzká skupina obèanù se zdravotním postižením: asi 30 tisíc vozíèkářù.

Okamžitì jsme si uvìdomili, že hrozí vážný zásah do podmínek života 
mnoha obèanù s tìžkým zdravotním postižením, a rozhodnì jsme se po-
stavili proti přijetí tohoto návrhu. Zdá se, že nebude schválen. To se 
však rozhodne až v září, protože zákon byl Poslaneckou snìmovnou vrá-
cen k opìtovnému projednání do druhého ètení.

Parkovací znaky jsou často zneužívány, 
ale nemohou být přidělovány pouze 
vozíčkářům
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Pravdìpodobnì se nám na poslední chvíli podařilo zabránit velkému pro-
blému. Nyní je nezbytné, abychom zjistili, co bylo příèinou pozmìòovacího 
návrhu poslance Vymìtala. Zřejmì sdílel s mnoha obèany se zdravotním po-
stižením pocit, že parkovací znaky jsou ve velkém zneužívány, že tato ozna-
èení èasto mají osoby, které je nepotřebují. Ten pocit je do znaèné míry 
opodstatnìný. Avšak zvolený postup, kdy by speciální parkovací oznaèení 
obdržela jen malá skupina obèanù se zdravotním postižením, je špatné. 
Princip, kdy jedna skupina obèanù se zdravotním postižením chce řešit nì-

jaký problém tak, že zároveò neúmyslnì poškodí jinou skupinu obèanù s po-
stižením, by mìl být pro nás všechny nepřijatelný.

Problém zneužívání parkovacích znakù je samozřejmì nutné řešit. Vzhle-
dem k tomu, že návrh zákona byl vrácen zpìt do druhého ètení, lze vznášet 
další pozmìòovací návrhy. Národní rada se pokusí prosadit návrh, který 
by výraznì zvýšil sankce za zneužití parkovacích znakù. Právì v tom 
vidíme cestu ke zlepšení dosavadní situace.

Václav Krása

Republikové shromáždìní konající se ve dnech 4. a 5. èervna 2004 v Bene-
šovì u Prahy schvaluje následující programové cíle Národní rady.

I. Na mezinárodní úrovni:
– jako èlenská organizace EDF (Evropského fóra zdravotnì postižených) 

se pravidelnì úèastnit práce jeho orgánù a aktivnì se podílet na èinnosti 
EDF;

– rozvíjet spolupráci s partnerskými národními radami zdravotnì posti-
žených v èlenských zemí EU;

– spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu za ÈR při prosazová-
ní zájmù osob se zdravotním postižením v Evropském parlamentu a jeho or-
gánech;

– sledovat legislativu EU ve vztahu k osobám se zdravotním postižením 
a usilovat o její implementaci do legislativy ÈR;

– informovat èlenské organice NRZP ÈR o zmìnách v EU v oblasti proble-
matiky zdravotního postižení;

– usilovat o zapojení do mezinárodních projektù zamìřených na proble-
matiku osob se zdravotním postižením;

– napomáhat zapojení jednotlivých organizací NRZP ÈR do evropských 
sítí organizací zdravotnì postižených.

II. Na republikové úrovni:
– aktivnì se podílet na tvorbì legislativy týkající se životních podmínek 

osob se zdravotním postižením, vèetnì připomínkování zákonù a předkládá-
ní vlastních legislativních návrhù;

– prosadit a uvést v život reformu služeb sociální péèe spoèívající v posí-
lení kompetencí uživatelù služeb a rovnosti poskytovatelù služeb;

– prosadit zákon o ucelené rehabilitaci;
– zajistit dìtem a mládeži se zdravotním postižením rovný přístup ke vzdì-

lání v hlavním vzdìlávacím proudu;
– usilovat o zlepšení možností přístupu osob se zdravotním postižením 

k celoživotnímu vzdìlávání;
– usilovat o legislativní opatření vedoucí ke zlepšení zamìstnanosti osob 

se zdravotním postižením;
– legislativnì upravit zákaz diskriminace z dùvodu zdravotního postižení 

ve všech oblastech života;

– spolupracovat s Vládním výborem pro zdravotnì postižené obèany na 
přípravì nového Národního plánu pomoci osobám se zdravotním postiže-
ním, který by mìla vláda ÈR schválit do 30. èervna 2005;

– prosadit do nového Spoleèného regionálního operaèního programu jako 
jedno z opatření Národní rozvojový program mobility pro všechny;

– prosazovat realizaci jednotlivých opatření Střednìdobé koncepce státní 
politiky vùèi osobám se zdravotním postižením;

– rozvinout systematickou spolupráci NRZP ÈR se sférou vysokých škol 
a vìdeckovýzkumných ústavù;

– usilovat o optimalizaci podmínek studia osob se zdravotním postižením 
na středních a vysokých školách;

– propojit všechny èlenské organizace NRZP ÈR elektronickou poštou 
a zajišťovat pro nì informaèní servis;

– rozvíjet èinnost odborných skupin zamìřených na jednotlivé problémy 
života osob se zdravotním postižením, které se stanou odborným zázemím 
NRZP ÈR, a na webových stránkách informovat o jejich èinnosti;

– vytvářet podmínky pro èinnost komor;
– posilovat zastoupení NRZP ÈR v pracovních orgánech veřejných institu-

cích majících vztah k problematice zdravotního postižení;
– informovat pravidelnì veřejnost o problematice zdravotního postižení 

a èinnosti Národní rady zdravotnì postižených.

III. Na krajské úrovni:
– vytvářet profesionální zázemí pro práci krajských rad zdravotnì postiže-

ných;
– prosadit přijetí krajských plánù vyrovnávání příležitostí pro obèany se 

zdravotním postižením ve všech krajích ÈR;
– vytvořit spoleèné monitorovací orgány složené ze zástupcù krajských 

rad zdravotnì postižených a krajských zastupitelstev, urèené ke kontrole pl-
nìní krajských plánù vyrovnávání příležitostí pro obèany se zdravotním po-
stižením;

– prosadit dotaèní titul krajských úřadù pro veřejnì úèelné aktivity obèan-
ských sdružení zdravotnì postižených;

– podporovat malá regionální obèanská sdružení zdravotnì postižených;
– informovat pravidelnì veřejnost o problematice zdravotního postižení 

a èinnosti krajských rad zdravotnì postižených.

předseda NRZP ÈR Václav Krása

Programové cíle Národní rady zdravotně 
postižených ČR pro období 2004–2008

V èervnu uplynuly ètyři roky od založení Národní 
rady zdravotnì postižených ÈR. Jejím nejvyšším 
orgánem je republikové shromáždìní, tvořené 
delegáty všech èlenských organizací. Ve dnech 
4.–5. èervna se v Benešovì u Prahy konalo již 
5. republikové shromáždìní.

V pátek byla na programu zpráva o èinnosti 
NRZP, kterou přednesl předseda organizace 
Václav Krása (viz souhrnný èlánek na str. 6–7). Ve 
veèerních hodinách delegáti projednali a schváli-
li novelu stanov NRZP; jsou zveřejnìny na inter-
netových stránkách www.nrzp.cz. Nejvýznam-
nìjšími oficiálními hosty byli předseda Poslanecké 
snìmovny Parlamentu ÈR Lubomír Zaorálek 
a místopředseda vlády Petr Mareš, jednání re-

publikového shromáždìní se zúèastnili i zástupci 
zákonodárných sborù, veřejné správy a dalších 
významných organizací a institucí.

V sobotu byly projednány zprávy o èinnosti 
kanceláře NRZP a hospodaření organizace za rok 
2003 a zpráva republikové revizní komise. 
Vzhledem k tomu, že letos v èervnu uplynulo ètyř-
leté funkèní období všech volených funkcionářù, 
probìhly také nové volby.

Republikový výbor NRZP ÈR nyní pracuje 
v tomto složení: Václav Krása (předseda); Ján 
Jesenský (1. místopředseda); Otmar Cvrkal, Mi-
chaela Frycová, Jiří Morávek (místopředsedové); 
Jan Cidlík, Radka Hanzlová, Zdenìk Kašpar, 
Helena Klasnová, Milan Pešák, Iveta Pešková, 

Václav Polášek, Martina Přibylová, Karel Vedral, 
Ladislav Volf; Václav Boháèek, Jana Hrdá, Pavel 
Hegner, Jana Kubicová, Milan Langer, Marie Mac-
ková, Václav Mlejnek, Dana Pikrtová, Bohumila 
Přikrylová, Pavel Rogaczewski, Pavlína Riglová, 
Antonín Tùma, Jan Uherka (předsedové krajských 
rad zdravotně postižených).

Republiková revizní komise pùsobí v tomto 
složení: Jana Brabencová (předsedkynì); Libuše 
Hauznerová, Jaroslav Mòuk, Oldřich Pavlík, 
Dušan Přikryl.

Na závìr jednání přijali delegáti usnesení a pro-
gramové prohlášení, které stanovuje hlavní smìry 
èinnosti NRZP pro nadcházející ètyřleté období. 
Tento závažný dokument otiskujeme v plném znìní.

(pel)

V Benešově se uskutečnilo 5. republikové 
shromáždění Národní rady
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Èervnovým jednáním republikového shromáždì-
ní se uzavřelo první volební období Národní rady 
a zároveò se otevřela nová etapa naší spoleèné 
práce. Naše organizace ukonèila období stabili-
zace a hledání svého místa v hnutí zdravotnì po-
stižených. Dìkujeme všem, kteří byli u vzniku 
myšlenky, aby spojením tehdejšího Sboru zá-
stupcù organizací zdravotnì postižených a Sdru-
žení zdravotnì postižených v ÈR vznikla střecho-
vá organizace, na kterou by jednotlivé èlenské 
organizace přenesly obhajobu svých zájmù vùèi 
státní správì a samosprávì.

Národní rada byla založena v èervnu 2000 a při 
svém vzniku sdružovala 40 organizací zdravotnì 
postižených. Souèasnì s ní vznikaly krajské rady 
zdravotnì postižených, jejichž úkolem je obhajo-
ba zájmù obèanù se zdravotním postižením na 
krajské úrovni. Byly také ustaveny komory, jejichž 
úkolem je formulovat specifické požadavky lidí 
dle jednotlivých druhù zdravotního postižení.

Bilance dosavadní činnosti
Republikové shromáždìní je nejvyšším orgánem 
Národní rady, který urèuje základní smìry její èin-
nosti. Prvá dvì RS byla zamìřena především na 
zřízení orgánù NRZP, zapojení NRZP do èinnosti 
Vládního výboru pro zdravotnì postižené obèa-
ny, dále na přípravu Evropského roku osob se 
zdravotním postižením a na přípravu reformy so-
ciálních služeb. Programové prohlášení týkající 
se cílù NRZP bylo přijato až na třetím RS.

Pokusím se o malou bilanci naší dosavadní èin-
nosti.

Na mezinárodní úrovni se velmi dobře rozví-
jela spolupráce s Evropským fórem zdravotnì po-
stižených (EDF). Národní rada byla na generálním 
shromáždìní před třemi týdny přijata za jeho řád-
ného èlena; úèastníme se velmi úspìšnì spoleè-
ného projektu pro národní organizace nových 
èlenských zemí. Národní rada vychází ve srovná-
ní s národními organizacemi  zdravotnì postiže-
ných v nových èlenských zemích Evropské unie 
jako silná, stabilizovaná organizace, která efektiv-
nì hájí zájmy obèanù se zdravotním postižením. 
V rámci evropské politiky jsme se úèastnili všech 
aktivit připravovaných EDF. Za nejvýznamnìjší 
událost v rámci Evropského roku považujeme na-
ši aktivní úèast na jednání Evropského parlamen-
tu zdravotnì postižených osob.

Na republikové úrovni je jedním z našich zá-
kladních úkolù intenzivní práce na legislativì ve 
prospìch obèanù se zdravotním postižením. 
V poslední dobì jde především o přípravu vìcné-
ho zámìru zákona o sociálních službách a s tím 
spojený problém o daòových výnosech krajù. 
Podařilo se nám zabránit přijetí nekvalitního vìcné-
ho zámìru zákona o sociálních službách a nastar-
tovat novou diskusi o dlouho odkládané reformì 
sociálních služeb. Tato diskuse vyústila v letošním 
roce v jednání nejvyšších představitelù stran vládní 
koalice o novém zadání pro zásadní reformu systé-
mu sociálních služeb. Byly přijaty základní principy 
pro přípravu zákona o sociálních službách a také 
nový návrh vìcného zámìru tohoto zákona.

Podařilo se nám úspìšnì prosadit naše před-
stavy do nového zákona o zamìstnanosti èi do 
nového návrhu zákona o rozpoètovém urèení da-
ní. Bohužel příliš se nám nedaří postoupit v pří-
pravì zákona o ucelené rehabilitaci. Intenzivnì 
jsme pracovali na prosazení úprav školského zá-
kona, který na konci èervna schválila Poslanecká 
snìmovna.

Velmi dùležitým úkolem pro nás byla příprava 
návrhu Střednìdobé koncepce státní politiky vùèi 
obèanùm se zdravotním postižením. Tento zásad-
ní strategický a koncepèní dokument pro období 
do roku 2009 je dnes dokonèen, schválen Vlád-
ním výborem pro zdravotnì postižené obèany 
a je projednáván vládou.

V posledním období se velmi významnì pro-
hloubila spolupráce s Vládním výborem pro zdra-
votnì postižené obèany. NRZP se jako jeho hlav-
ní poradní orgán podílí na řadì nových spoleèných 
aktivit. NRZP a VVZPO jsou spoleènými vyhlašo-
vateli Národního rozvojového programu mobility 
pro všechny. V letošním roce jsme vyhlásili další 
spoleènou iniciativu: jde o tzv. Èernou a Bílou kni-
hu bariér, publikace zamìřené na postup staveb-
ních úřadù při posuzování veřejných staveb z hle-
diska dostupnosti pro obèany se zdravotním 
postižením. Naše èlenské organizace bohužel za-
tím příliš podnìtù neposlaly.

Rozvíjí se také spolupráce NRZP s dalšími vý-
znamnými úřady a institucemi. Zmínit musím pře-
devším ministerstvo zdravotnictví, kde se snažíme 
spolupráci rozšířit nad rámec úzkého zamìření na 
problematiku zdravotního postižení. Národní rada 
spolupracuje také se Státním fondem dopravní in-
frastruktury, Svazem mìst a obcí, Ministerstvem 
pro místní rozvoj, samozřejmì i s poslanci v par-
lamentu a s mnoha dalšími subjekty.

Proè je důležitá medializace
Velmi dobře si uvìdomujeme, že pokud máme 
být úspìšní v obhajobì zájmù obèanù se zdra-
votním postižením, musí se o nás vìdìt, naše 
problémy se musí stát problémy celé spoleènos-
ti. Proto jsme na poèátku roku 2003 uzavřeli 
smlouvu se sdružením 5 P, které se zabývá medi-
alizací obèanského sektoru. Formou tiskových 
konferencí, èlánkù, rozhlasových a televizních 
vystoupení jsme pravidelnì informovali obèany 
o naší èinnosti, o hlavních tématech, kterými 
jsme se zabývali. Prostřednictvím médií jsme vy-
tvářeli tlak potřebný k řešení zásadních politic-
kých èi legislativních problémù, které se bytost-
nì týkají obèanù se zdravotním postižením. 
Pouhé mediální pùsobení však nestaèí k tomu, 
abychom dostateènì seznámili veřejnost s naši-
mi problémy. Je nezbytné, abychom obèas nì-
který problém zviditelnili konkrétní akcí.

V posledním pùlroce jsme připravili dvì výrazná 
veřejná vystoupení. Mám na mysli dopisovou akci 
všem poslancùm při projednávání tzv. zákonodár-
né iniciativy Olomouckého kraje spoèívající v uzá-
konìní třídních asistentù a únorovou štafetu spo-
jenou s předáním ústavní stížnosti týkající se 
porušení principu rovnosti obèanù v přístupu k po-
moci státu. Obì akce splnily svùj úèel. Vzbudily zá-
jem veřejnosti a přivedly přední politiky k jednací-
mu stolu s námi.

Úskalí a přednosti organizační 
struktury
Zároveò se vznikem NRZP jsme založili krajské 
rady jako základní územní jednotky a dále vznik-
lo šest komor, které mají horizontálnì sdružovat 
èlenské organizace podle blízkosti problematiky, 
kterou mají ve své hlavní náplni. Musím zcela 
upřímnì říci, že jak krajské rady, tak především 
jednotlivé komory nevykazují takové výsledky, 
jaké jsme od nich oèekávali. Vzhledem k tomu, 
že vìtšina exekutivních kompetencí bude neu-
stále smìřovat ze státu na krajskou samosprávu, 

považujeme za zcela nezbytné, aby naše krajské 
organizace pracovaly co nejefektivnìji a byly 
kvalitním partnerem krajské samosprávì. Proto 
jsme také na èervnovém jednání RS projednáva-
li zmìny našich stanov, které se dotknou KRZP.

Je nepochybné, že vzhledem k síle krajské sa-
mosprávy není možné, aby práce krajských rad 
byla postavena pouze na práci dobrovolníkù. 
Pokud chceme hrát dùležitou roli v regionech, 
musíme mít silné krajské rady, které budou opo-
rou celé Národní rady. I evropské zkušenosti uka-
zují, že nemùžeme zvýšit svùj vliv v regionech, 
aniž bychom zajistili dùkladné profesionální záze-
mí pro èinnost našich regionálních struktur.

Za zmínìnými úspìchy Národní rady je nezbyt-
né vidìt obrovský kus vynaložené práce. Zásadní 
podíl na vytváření koncepcí, zvládnutí nároèné or-
ganizaèní práce a informaèní èinnosti má kance-
lář NRZP s malým kolektivem pracovníkù, kteří 
zabezpeèovali nároèné úkoly, velice èasto i na 
úkor svého osobního volna. V dùsledku toho, že 
jsme nyní veřejnì známou organizací, obrací se 
na adresu kanceláře stále více organizací a rùz-
ných institucí. Kancelář Národní rady mìla rozho-
dující podíl i na přípravì významných konferencí, 
které byly souèástí Evropského roku osob se 
zdravotním postižením. Pokud má být i nadále zá-
kladní oporou pro èinnost NRZP, je nezbytné ji 
celkovì posílit.

Je zcela nepochybné, že Národní rada zdravot-
nì postižených je dnes respektovanou organizací, 
která je uznávaným mluvèím obèanù se zdravot-
ním postižením. Je sebevìdomým partnerem stát-
ním a samosprávným orgánùm a v prùbìhu po-
sledního období prokázala schopnost podílet se 
na přípravì jak politických, tak odborných doku-
mentù. Dobře si uvìdomuji, že bez obìtavé práce 
desítek dobrovolných funkcionářù v jednotlivých 
èlenských organizacích a v orgánech Národní ra-
dy by se nepodařilo splnit všechny úkoly, které 
před námi byly. Všem tìmto obìtavým lidem dì-
kuji. Mé podìkování samozřejmì patří také pra-
covníkùm kanceláře NRZP a mým nejbližším spo-
lupracovníkùm: èlenùm předsednictva Národní 
rady, kteří nesli velkou odpovìdnost při zásadních 
rozhodnutích, která jsme museli přijmout.

Je nezbytné podílet se na dění 
v Evropě
Zaèíná nové období, které bude výraznì jiné než 
to uplynulé. Národní rada zdravotnì postižených 
je významnou organizací a musíme poèítat s tím, 
že takové postavení s sebou nese i vìtší nároky 
na naše jednání, na naši odbornost a na jednotli-
vé funkcionáře.

Je zřejmé, že vstup Èeska do EU ovlivní i naši 
práci. Smìrnice přijaté na úrovni evropského spo-
leèenství se budou promítat do naší legislativy. 
Proto je nezbytné, abychom se na dìní v Evropì 
intenzivnì podíleli. Je zapotřebí úèastnit se pravi-
delnì práce naší partnerské organizace EDF. 
Budeme muset také spolupracovat s dalšími ná-
rodními radami, abychom prosazovali spoleèné 
zájmy jak v EDF, tak následnì i ve strukturách EU. 
Obrátíme se na poslance Evropského parlamen-
tu, kteří byli zvoleni za naši republiku, abychom 
jim vysvìtlili naše představy o dokumentech týka-
jících se problematiky zdravotního postižení, kte-
ré budou v EP projednávány.

Musíme se nauèit prùbìžnì sledovat evrop-
skou legislativu, abychom mohli dobré vìci přená-
šet do našich podmínek. Více než dosud budeme 

Národní rada se stala uznávanou organizací 
a pro nastávající období si klade náročné cíle
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muset informovat èlenské organizace o dìní v EU, 
aby i ony mohly samostatnì spolupracovat s part-
nerskými organizacemi v zahranièí. V příštím ob-
dobí se budeme muset nauèit spolupracovat na 
rùzných mezinárodních projektech zamìřených 
na problematiku zdravotního postižení. Bez zapo-
jení do nich bychom se mohli v budoucnu octnout 
mimo hlavní dìní, a to si urèitì nepřejeme.

Co nás čeká doma
Je nezbytné, abychom si na příští období dali 
konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout.

Systém sociálních služeb
Maximální pozornost je zapotřebí vìnovat refor-
mì systému sociálních služeb. Ta musí zahrnout 
zvýšení kompetence uživatelù služeb a dosažení 
rovnosti všech poskytovatelù sociálních služeb 
v přístupu k prostředkùm z veřejných rozpoètù. 
Musíme udìlat maximum, aby byly nejen schvá-
leny příslušné zákony, ale také aby nový systém 
byl funkèní.

Reforma sociálních služeb nemùže probìh-
nout bez kvalitního systému ucelené rehabilitace. 
To je náš další významný cíl.

Přístup ke vzdìlání
I když se v této oblasti mnohé zlepšilo, zdaleka 
nemùžeme být spokojeni. Chybí zákonná úprava 
ukládající školám všech stupòù povinnost zajistit 
asistenta pedagoga, pokud jsou ve třídì žáci se 
zdravotním postižením. Školám sice nic nebrání 
zřídit takovou funkci, avšak bez zákonné úpravy 
nemohou na třídního asistenta nárokovat finanè-
ní prostředky. Vzdìlání je klíèem k integraci a je 
naším úkolem udìlat maximum, aby se co nej-
vìtší poèet žákù se zdravotním postižením mohl 
vzdìlávat bez jakýchkoliv překážek.

Diskriminace z dùvodu zdravotního postižení
Èesko je jednou z mála evropských zemí, kde 
není právnì zakotven zákaz diskriminace z dùvo-
du zdravotního postižení. Naše ústava upravuje 
zákaz diskriminace z rùzných dùvodù a je nám 
vysvìtlováno, že je formulován tak, že se vztahu-
je i na zdravotní postižení. Musím říci, že my se 
s takovým vysvìtlením nemùžeme smířit. V sou-
èasnosti se připravuje tzv. antidiskriminaèní zá-
kon. Vìřím, že bude zahrnovat i zákaz diskrimi-
nace z dùvodu zdravotního postižení. Na pùdì 
OSN se připravuje úmluva o právech osob se 
zdravotním postižením, v EU se připravuje smìr-
nice o osobách se zdravotním postižením. To 

jsou zásadní právní akty, které mají odstranit dis-
kriminaci osob se zdravotním postižením. Naším 
úkolem je, aby byly zapracovány do našeho 
právního řádu.

Spolupráce s Vládním výborem
Považuji za nezbytné rozvíjet spolupráci s VVZPO. 
V uplynulém období se tato spolupráce velmi 
prohloubila při přípravì Střednìdobé koncepce 
státní politiky vùèi obèanùm se zdravotním posti-
žením. Èeká nás velký spoleèný úkol: připravit 
nový Národní plán pomoci obèanùm se zdravot-
ním postižením, který by stanovil nové cíle 
a opatření vycházející ze zmínìné Střednìdobé 
koncepce. Souèasný Národní plán je vyèerpán 
a není již tím nástrojem, který by přinášel zmìny 
ve prospìch obèanù se zdravotním postižením.

Dalším spoleèným úkolem je rozvoj Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny. Dnes 
se připravuje programové financování, aby bylo 
možné při realizaci bezbariérových tras odstraòo-
vat bariéry také u přilehlých budov. Domnívám se, 
že je spoleèným zájmem NRZP a VVZPO usilovat 
o prosazení Programu mobility pro všechny jako 
opatření při přípravì nových operaèních programù 
po roce 2006, abychom na nìj mohli èerpat fina-
nèní prostředky z evropských fondù.

Co musíme zlepšit a v čem 
budeme pokračovat
Abychom mohli splnit stanovené cíle, je nezbyt-
né zlepšit řadu vìcí uvnitř naší organizace. Je 
nutné co nejrychleji propojit elektronickou poš-
tou nejen všechny èlenské organizace, ale i jed-
notlivé orgány NRZP.

Musíme také výraznì zlepšit naše odborné zá-
zemí. V rámci Národní rady pùsobí ètyři odborné 
skupiny. Je nezbytné posílit jejich úlohu, dát jim 
jasný organizaèní řád a vytvořit dobré podmínky 
pro jejich èinnost. Hlavnì je však nutné zajistit, 
aby výstupy z tìchto odborných komisí byly oka-
mžitì realizovány a aby o nich byly informovány 
všechny èlenské organizace. Proto chceme co 
nejdříve na našich webových stránkách připravit 
zvláštní rubriku, která bude informovat o práci od-
borných komisí.

I nadále musíme usilovat o zastoupení NRZP 
v pracovních orgánech veřejných institucí mají-
cích vztah k problematice zdravotního postižení. 
Budeme také rozvíjet spolupráci s obèanským 
sdružením 5 P, které nám pomáhá v informování 
veřejnosti o naší práci. Domnívám se, že bez me-

diální podpory bychom èasto nedosáhli tìch vý-
sledkù, které v poslední dobì zaznamenáváme. 
Samozřejmì poèítáme s podporou èinnosti jed-
notlivých komor.

Krajské rady sehrají 
významnou roli
Vzhledem k přenosu dùležitých kompetencí ze 
státu na kraje je nezbytné, abychom v nejbližší 
dobì vytvořili profesionální zázemí pro práci kraj-
ských rad zdravotnì postižených. Pokud chceme 
být dùstojnými partnery krajským zastupitelùm, 
nemùžeme se spoléhat pouze na práci dobrovol-
níkù. Dovolím si podotknout, že profesionální zá-
zemí s sebou automaticky ponese i vìtší nároky 
na představitele krajských rad.

Základním úkolem v následujícím období je při-
jetí krajských plánù vyrovnávání příležitostí ve 
všech 14 krajích. Zároveò musíme vytvořit monito-
rovací orgány složené ze zástupcù KRZP a kraj-
ských zastupitelstev, které budou kontrolovat plnì-
ní tìchto plánù a budou vytvářet tlak na jednotlivé 
orgány krajù, aby byla přijatá opatření plnìna 
ve stanoveném èasovém období.

Dle našeho názoru by bylo vhodné, aby i na 
krajských úrovních vznikly dotaèní tituly veřejnì 
úèelných aktivit obèanských sdružení zdravotnì 
postižených, aby naše obèanská sdružení mohla 
efektivnì obhajovat zájmy komunity zdravotnì 
postižených v rámci krajù. Chceme i nadále nejen 
metodicky, ale èásteènì i technicky podporovat 
malá regionální obèanská sdružení zdravotnì po-
stižených, protože ta jsou velmi dùležitá v mikro-
regionech, kde mohou na místní úrovni velmi 
efektivnì spolupùsobit ke zlepšení života obèanù 
se zdravotním postižením.

Domníváme se, že by bylo velmi vhodné na na-
šich webových stránkách informovat o èinnosti 
jednotlivých krajských rad. To však předpokládá 
èastou spolupráci krajských rad se sídlem Národní 
rady, založenou na vèasném posílání ovìřených 
informací.

V tomto èlánku jsem struènì představil hlavní 
problémy, které chce Národní rada v dalším obdo-
bí řešit. Uvìdomuji si, že máme ambiciózní zámì-
ry, a spoléhám na všechny své spolupracovníky 
a všechny èlenské organizace, že se na jejich na-
plnìní budou podílet. Jsem připraven vynaložit 
všechny své schopnosti pro splnìní cílù, které 
jsem zde naznaèil.                      Václav Krása

Dopis známé spisovatelky Rowlingové èeskému prezidentovi, kterým vy-
jádřila zásadní nesouhlas se zavíráním duševnì nemocných lidí do kleco-
vých lùžek v našich ústavech a léèebnách, vyvolal velmi bouřlivou polemi-
ku, do které se zapojili politici, odborníci a také samozřejmì média.

Na celé kauze mì zaujalo nìkolik vìcí. Především řada politikù využila té-
ma k vlastní prezentaci, místo toho, aby se skuteènì zamyslela nad životem 
v uzavřeném prostoru, nad tím, zda opravdu není možné problémy psychic-
ky nemocných lidí řešit jiným zpùsobem než omezujícími prostředky. Velký 
problém spatřuji ve skuteènosti, že odborníci, kteří se sešli u pana prezi-
denta, zjevnì zùstali v zajetí svých odborností, diagnóz a pravdìpodob-
nì z odborných diskusí nepokroèili k posuzování klecových lùžek z hle-
diska humánního, z hlediska dodržování lidských práv. Nejvìtší problém 
v celé kauze však spatřuji v tom, že prakticky nikdo neřekl zcela jasnì a na-
hlas, že lidé s mentálním postižením nejsou duševnì nemocní lidé, a tu-
díž v ústavech sociální péèe nemají klecová èi síťová lùžka co dìlat. 
Celá diskuse byla velmi plochá a bylo zřejmé, že pracovníci psychiatrických 
léèeben i ústavù sociální péèe se snaží pouze odùvodnit opodstatnìnost 
tìchto lùžek – místo toho, aby jasnì a zřetelnì řekli, že pokud jsme èleny 
Evropské unie, musíme zajistit nemocným a postiženým takový život, který 
je standardem v jejích pùvodních zemích. A omezující prostředky typu kleco-
vých a síťových lùžek k nim urèitì nepatří.

K názvu èlánku bych mohl připojit otazník: Co my lidé se zdravotním po-
stižením, jaký je náš názor na klecová lùžka? Odpovím sám za sebe, a vì-
řím, že to bude názor drtivé vìtšiny naší komunity. Jsem zásadnì proti to-
mu, aby lidé v psychiatrických léèebnách a v ústavech sociálních služeb 
byli zavíráni do klecových a síťových lùžek. Akutní psychický záchvat není 
záležitostí hodin a dní, a proto není dùvod, aby lidé s psychickým onemoc-
nìním byli celé dny, týdny a mìsíce zavření v postelích. Televizní zábìry na 
pána v psychiatrické léèebnì, který tvrdí, že se tìší do postele se sítí, jsou 
pro mì velmi nevìrohodné. Ten pán možná nic jiného nepoznal. Myslím si, 
že stejnì jako hovoříme o tom, že je nezbytné zásadnì zmìnit systém soci-
álních služeb, mìli bychom se zabývat i situací v psychiatrických léèebnách, 
které zřejmì také èekají na svojí transformaci.

Podle údajù, které byly zveřejnìny, je v ústavech sociálních péèe asi jed-
no procento lùžek klecových èi síťových. Musím říci, že jsem vùbec netušil, 
že je jich tolik: témìř sedm set. Tolik lidí starých èi s mentálním postižením 
tráví svùj život v uzavřeném prostoru klecových èi síťových lùžek, aniž by 
proto byl sebemenší dùvod. Mentální postižení není psychické onemocnìní. 
Lidé s mentálním postižením mohou nìkdy reagovat neadekvátnì, mohou 
mít projevy sebeubližování apod. Takové zkratkovité chování má vždycky nì-
jaké příèiny v jejich okolí. Oni takto reagují, protože jim chybí podnìty, který-
mi by se mohli zamìstnat, není o nì peèováno tak, aby se mohli rozvíjet. 

Klecová lůžka a my
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Každé vyboèení ze standardního chování lidí s mentálním postižením má své 
příèiny. A ty je zapotřebí odstranit, a nikoliv zavírat lidi do klecí.

Dokonce je to tak, že zavírání do klecových èi síťových lùžek mùže být, 
a urèitì èasto také je, příèinou neadekvátního chování lidí s mentálním posti-
žením. Dovedeme si vùbec představit, že budeme zavřeni v kleci a při přiro-
zených potřebách budeme èekat, jestli nìkdo přijde do místnosti? Myslím, 
že vìtšina z nás by také za chvíli „zuřila“… Proti omezujícím lùžkùm pře-
devším mluví praxe v rodinách a v nìkterých ústavních zařízeních. Jak 
to, že v rodinách, kde jsou lidé s mentálním postižením, a například v Ústavu 
sociální péèe v Horní Poustevnì nepotřebují žádné omezující prostředky, te-
dy ani klecová lùžka? Jednoduše proto, že se lidem s mentálním postižením 
vìnují, že jim dávají dostatek podnìtù, že u nich rozvíjejí jejich schopnosti 
a dávají jim lásku. Bez lásky nemùže žít žádná bytost a lidé s mentálním po-
stižením jí možná potřebují víc než my ostatní. V klecích nemùže být dávána 

žádná láska. Domnívám se, že klecová èi síťová lùžka jsou v ústavech sociál-
ní péèe proto, že nahrazují nedostatek personálu, a to je nepřijatelné.

Jak dál? Jediná cesta je v urychlení reformy systému sociálních slu-
žeb, v prosazení modelu, který je například v Itálii. Je zapotřebí maximálnì 
podporovat rodiny, které o obèana se zdravotním èi konkrétnì s mentálním 
postižením peèují – a to nejen finanènì, ale i systémem odborných ambu-
lantních služeb, pomáhajících rodinám v záležitostech, které samy nemohou 
zvládnout. Tuto reformu obèané se zdravotním postižením prosazují již více 
než deset let. Každá nová vláda ji má ve svém programovém prohlášení, ale 
realizace byla vždy odložena. Teï je ve vládì projednáván nový vìcný zámìr 
zákona o sociálních službách, který obsahuje základní reformní opatření, 
a tak si spoleènì přejme, aby byl zákon schválen a aby klecová a síťová lùž-
ka postupnì zmizela.

Václav Krása

Již poètvrté se letos uskuteènila konference „Internet a informaèní systémy 
pro osoby se specifickými potřebami“. Do Kongresového centra Praha se 
na ni v sobotu 13. března sjelo na 130 úèastníkù nejen z naší republiky, ale 
i z dalších šesti zemí. Její jednání vyústilo v závìr, že informaèní spoleènost 
by mìla být stejnì přístupná i pro lidi se zdravotním postižením.

Na konferenci pořádané obèanskými sdruženími BMI (Březen mìsíc inter-
netu), AISO (Asociace informaèních systémù pro osoby se specifickými po-
třebami) a Křižovatka.cz zaznìlo 19 příspìvkù. V úvodu vystoupil předseda 
Národní rady zdravotnì postižených v ÈR Václav Krása, dále tři zahranièní 
hosté a představitelka Ministerstva informatiky ÈR. V odpolední èásti se jed-
nání rozdìlilo do dvou sekcí: první se zabývala tvorbou přístupného webu 
a mimo jiné v ní vystoupil Shadi Abou-Zahra, specialista W3C (organizace 
zabývající se vývojem technologií a specifikací vedoucích k plnému využití 
internetu) pro Evropu; druhá se soustředila na využití internetu v zamìstná-
vání lidí se zdravotním postižením.

Co zaznělo na konferenci
V dùsledku zrakového nebo tìžkého tìlesného postižení dochází u mnoha 
uživatelù internetu k významnému snížení rychlosti při ovládání poèítaèe 
a tím i ke zvýšení poplatkù za připojení. Zavedení zvláštního tarifu respek-
tujícího tyto skuteènosti ze strany poskytovatelù služby by proto výraznì 
přispìlo k vìtšímu rozšíření elektronické komunikace u této skupiny osob. 
Jak ukázal výzkum v rámci evropského projektu SIBIS (viz stránky www.si-
bis-eu.org), v Èeské republice má přístup k internetu pouze 14 % respon-
dentù s dlouhodobì trvající nemocí, zatímco v obecné populaci 38 % do-
spìlých obyvatel. Předseda NRZP ÈR Václav Krása v té souvislosti 
připomnìl připravovaný návrh zákona o elektronických komunikacích, 
kde se poèítá s možností slev z dùvodu zdravotního postižení pouze pro 
chudé zdravotnì postižené. Zdùvodnìní tohoto návrhu je takové, že i mezi 
zdravotnì postiženými jsou lidé úspìšní a bohatí. Podle Krásy by se mìlo 
vycházet z toho, že nevidomí potřebují podstatnì více èasu při orientaci v in-
ternetové síti, že lidé s postižením rukou pracují s poèítaèem podstatnì po-
maleji, ale hlavnì že internet mùže být mnohdy jediný relevantní zprostřed-
kovatel informací, mùže umožnit studium a zamìstnání.

Podle nedávného výzkumu spoleènosti DEMA, který se zabýval osmi rùzný-
mi skupinami žen, obtížnì umístitelnými na trhu práce, byla polovina zdravotnì 
postižených žen v posledních třech letech nezamìstnaná. Témìř jednoznaènì 
nemohly najít práci z dùvodu svého postižení. Každá druhá z nich by byla 
ochotna pracovat doma přes poèítaè (tzv. teleworking je odborníky považován 
za velmi vhodný zpùsob zamìstnání pro osoby se zdravotním postižením).

V sekci vìnované internetu a zamìstnání zaznìla řada příspìvkù, které doku-
mentovaly rùzné přístupy při vzdìlávání lidí se zdravotním postižením. Úèastníci 
konference došli k závìru, že zároveò s poèítaèovou gramotností si lidé 
s postižením potřebují osvojit i další dovednosti umožòující jim uspìt na tr-
hu práce. Patří k nim informaèní gramotnost, schopnost trvale èerpat ze všech 
zdrojù informací nejdùležitìjší znalosti pro svou práci  i soukromý život a tržní 
gramotnost, která jim umožní realizovat svoje znalosti a dovednosti v tržním pro-
středí. Záznam konference je k dispozici na stránkách http://live.atlas.cz.

Anketa s účastníky konference
Cenné poznatky přinesla také anketa, kterou zpracovala agentura DEMA. Od-
povìdi na otázky týkající se rùzných typù aktivit, které mají přímou vazbu na 
problematiku zdravotního postižení, dokládají, že úèastníci konference nena-
vštívili tuto akci náhodnì, ale že ji vyhledali zcela cílenì, protože je tato oblast 
velmi zajímá. Na konferenci se sešli lidé se zdravotním postižením s tìmi, které 
jejich charakteristika řadí mezi osoby zdravé. Naprostá vìtšina respondentù 
(96 %) lidem se zdravotním postižením nebo jejich okolí pomáhá svými radami 
nebo zkušenostmi, úèastní se akcí pořádaných rùznými neziskovými organiza-
cemi pro jednotlivé skupiny zdravotnì postižených (94 %) a zapojuje se do na-
daèních a humanitárních akcí (92 %). Vìtšina (80 %) se již podílela na organizo-
vání rùzných akcí urèených pro obèany se zdravotním postižením. Tři ètvrtiny 
respondentù využívají k vyjadřování svých názorù a ke komunikaci internet.

Ve svých výrocích deklarovala řada úèastníkù nutnost permanentní vìcné 
(nikoliv bulvární) informovanosti o životì osob s rùzným typem zdravotního po-
stižení a jejich možnostech integrace do spoleènosti v rovinì osobní i profesní. 
Konference INSPO, která se již potřetí konala jako jedna z hlavních akcí projek-
tu „Březen – mìsíc internetu“, k této informovanosti nepochybnì přispìla.

Jaroslav Winter, BMI sdružení

Informační společnost by měla být přístupná 
i pro lidi se zdravotním postižením

Zašlete nám své návrhy na udělení ceny MOSTY 2004!
Výroèní cena Národní rady MOSTY vstupuje do 
druhého roèníku. Jejím smyslem je ocenit akt, 
projekt nebo èin, který významnì zlepšuje po-
stavení obèanù se zdravotním postižením. V za-
hajovacím roèníku byla předána pouze jedna 
cena, kterou získal Moravskoslezský kraj za pří-
pravu a přijetí Krajského plánu vyrovnávání pří-
ležitostí pro obèany se zdravotním postižením.

Koncepce ceny pro letošní rok je zcela jiná. 
Jsou vyhlášeny tři kategorie, ve kterých bude 

předsednictvem NRZP ÈR nominováno po pìti 
návrzích. Z nich potom výbìrová komise vybere 
vítìze v každé kategorii. Vìříme, že nová kon-
cepce zvýší zájem o předávání Mostù.

Dovolujeme si požádat nejen èlenské orga-
nizace Národní rady, ale i zástupce institucí, 
médií a významné jednotlivce, aby nám zaslali 
své návrhy na ocenìní. Vìříme, že tak v bu-
doucnosti možná i podnítíme vznik dalších za-
jímavých projektù.

Vážení ètenáři, v tomto èísle Skoku naleznete 
vloženou přílohu, obsahující propozice ceny 
MOSTY 2004 a také formulář k podání návrhù na 
udělení ceny. Mùžete nominovat veřejnou institu-
ci, podnikatelský èi neziskový subjekt, ale i jed-
notlivce na udìlení zvláštní ceny. Budeme rádi, 
když se naší soutìže zúèastníte.

Václav Krása a Jiří Vencl


