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

V pátek 8. července 2005 předalo ministerstvo 
práce a sociálních služeb do vlády konečnou ver-
zi zákona o sociálních službách. Tento návrh bu-
de nejdřív projednáván v komisích Legislativní 
rady vlády, následně v Legislativní radě vlády, pří-
padně v Radě hospodářské a sociální dohody, 
a teprve pak ve vládě. Pokud bude tento proces 
probíhat standardní formou z hlediska termínů, 
bude se vláda zákonem zabývat v září. Pokud jej 
schválí, začne Poslanecká sněmovna zákon pro-
jednávat letos v říjnu. Vzhledem k zásadnímu vý-
znamu tohoto zákona pro občany se zdravotním 
postižením jej nyní stručně představujeme. Úplné 
znění návrhu je zveřejněno na webových strán-
kách www.nrzp.cz.

Osoby v nepříznivé sociální 
situaci
Osobám v nepříznivé sociální situaci bude v pří-
padě potřeby zajištění pomoci při soběstačnosti 
poskytována individuální dávka – příspěvek na 
péči. Jeho hodnota je pro osoby do 18 let v roz-
mezí od 2 000 do 11 000 Kč. U osob nad 18 let se 
příspěvek na péči bude pohybovat v rozmezí od 
1 500 do 11 000 Kč, a to podle potřeby služeb. 
Příspěvek bude poskytován ve čtyřech stupních: 
první stupeň odpovídá I. stupni tzv. bezmocnosti*, 
II. stupeň bezmocnosti druhému stupni příspěvku 
a III. stupeň bezmocnosti třetímu stupni příspěv-
ku. Čtvrtý stupeň příspěvku na péči bude posky-
tován osobám s potřebou celodenní péče.

Příspěvek na péči bude poskytován všem 
oprávněným osobám bez ohledu na to, zda je jim 
pomoc zajišťována s využitím tzv. přirozených 
zdrojů (zejména členů rodiny), nebo poskytova-
telem sociálních služeb. Návrh předpokládá, že 
ke dni účinnosti zákona o sociálních službách 
zanikne institut „zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost“ a „příspěvek při péči o blízkou nebo jinou 
osobu“.

Příspěvek bude poskytnut osobám, kterým ke 
dni účinnosti zákona náleží zvýšení důchodu pro 
bezmocnost. U těchto osob se nebude provádět 
nové posouzení zdravotního stavu.

Příjemcem příspěvku je především osoba, 
které byl přiznán příspěvek, nebo její zákonný zá-
stupce, pokud tato osoba nemá způsobilost 
k právním úkonům. Institut zvláštního příjemce 
umožňuje řešit situaci, kdy osoba nebo její zá-
konný zástupce nemůže příspěvek přijímat. Na-
vrhuje se také, aby příspěvek byl vyplácen po-

skytovateli sociálních služeb v případech, kdy je 
osobě poskytuje v zařízení s dlouhodobým po-
bytem, a to zejména z důvodu zjednodušení pla-
cení úhrady.

Pokud jde o povinnosti žadatele o příspěvek, 
osoby, které byl příspěvek přiznán, a jiného pří-
jemce příspěvku, je v zákonu stanovena zejména 
povinnost podrobit se lékařskému vyšetření 
a ohlašovací povinnost. Příjemce příspěvku je 
povinen využívat příspěvek k zajištění péče 
o svou osobu. Ta může být zajišťována prostřed-
nictvím rodinných příslušníků nebo prostřednic-
tvím sociálních služeb. Důsledkem neplnění sta-
novených povinností je nepřiznání příspěvku 
nebo jeho odnětí. Ustanovení řeší rovněž vzniklé 
přeplatky na této dávce.

Systém posouzení situace vzniklé z důvodu 
ztráty schopnosti péče o vlastní osobu způsobe-
né věkem nebo zdravotním postižením garantuje 
stát, čímž je naplňována podmínka jednotného 
přístupu na celém území republiky.

Spolurozhodování o možnostech řešení ne-
příznivé sociální situace je osobám zaručeno 
jednak tím, že oproti současnému systému 
správního řízení o poskytnutí služby je zaveden 
institut smlouvy o poskytnutí sociální služby. Zá-
roveň je jednotlivcům garantováno právo účast-
nit se rozhodovacích procesů o formě a rozsahu 
sítě sociálních služeb na úrovni obcí a krajů.

Zákonem jsou taktéž vytvářeny podmínky pro 
„bezpečné, kvalitní a efektivní“ poskytování soci-
álních služeb s  cílem ochrany osob oslabených 
ve schopnosti prosazovat svá práva a zájmy. Ty-
to podmínky se promítají ve spektru povinností 
poskytovatelů sociálních služeb a následně 
v systémech kontroly. Kromě standardních kont-
rolních postupů se zavádí také systém dohledu 
nad kvalitou sociálních služeb prostřednictvím 
inspekce, který staví na odborném hodnocení 
podmínek a postupů poskytování služeb. Cílem 
tohoto dohledu je vyloučení takových postupů 
a jevů, které vedou nebo by mohly vést k poško-
zování práv uživatelů služeb.

Působnost orgánů veřejné správy
Stát bude i nadále určovat podmínky pro posky-
tování sociálních služeb, nebude však jejich po-
skytovatelem. Úlohou státu bude podporovat 
regionální a místní samosprávy v tom, aby byly 
schopny hodnotit souhrn potřeb svých obyvatel 
a na tomto základě vytvářet typově a územně do-
stupné sítě služeb. Stát bude stanovovat své pri-
ority v oblasti dostupnosti a kvality sociálních slu-
žeb ve formě střednědobé strategie.

Kraje a obce budou ve své samostatné pů-
sobnosti vytvářet podmínky pro poskytování so-
ciálních služeb na svém území a budou v součin-
nosti stanovovat střednědobé regionální a místní 
plány poskytování sociálních služeb. Kraje bu-
dou mít zásadní vliv na charakter a rozsah sítě 
sociálních služeb také z toho důvodu, že budou 
rozhodovat o registraci poskytovatelů sociálních 
služeb a kontroly. Tyto činnosti budou kraje vy-
konávat v přenesené působnosti: budou za ně 
odpovědny, ale náklady budou hrazeny ze státní-
ho rozpočtu. Kraje a obce budou mít i nadále 
možnost poskytovat sociální služby nebo pro ty-
to účely zřizovat právnické osoby.

Poskytování služeb
Zásadní změnou proti současnému stavu je regis-
trační povinnost pro poskytovatele sociálních slu-
žeb. Zavedení registru je základním předpokla-
dem k získání přehledu o rozsahu a charakteru 
sítě sociálních služeb. Zařazení do registru je ne-
zbytnou podmínkou k poskytování sociálních slu-
žeb a jedním z předpokladů pro čerpání finanč-
ních prostředků z veřejných rozpočtů.

Poskytovatelé sociálních služeb budou mít 
bez ohledu na jejich právní formu stejná práva 
a povinnosti. Návrh zákona tak reaguje na dlou-
hodobě neřešené nerovné postavení poskytova-
telů sociálních služeb majících právní statut ne-
ziskové organizace vůči poskytovatelům, kteří 
byli zřízeni orgány veřejné správy.

Nestátní neziskové organizace budou i nadá-
le financovány vícezdrojově, a to zejména for-
mou dotací (příspěvků) z rozpočtu krajů a obcí, 
z příjmů od uživatelů a ostatních zdrojů (dary, 
nadace atd.). Dotace ze státního rozpočtu bu-
dou poskytovány pouze na projekty celostátní-
ho charakteru nebo na podporu rozvojových ak-
tivit (tedy na projekty, které budou nabízet nové 
druhy služeb či nové postupy při poskytování 
služeb, jež v daném regionu chybí nebo jsou ne-
dostatkové).

Do procesu posuzování potřeby pomoci a do-
hledu se zavádí princip porovnatelnosti, aby bylo 
možné rozlišit rozsah, intenzitu a náročnost po-
moci a dohledu, která vyplývá z dlouhodobě ne-
příznivého zdravotního stavu žadatele, od sku-
tečností, které vyplývají z jeho věkové a také 
psychické nezralosti.

Péčí o vlastní osobu se rozumí úkony, které 
umožňují základní fyzickou existenci osoby. Jde 
o úkony v oblasti stravování, hygieny, pohyblivos-
ti, oblékání, orientace v obvyklém prostředí a dal-
ší pečovatelské úkony.

Základní charakteristika zákona 
o sociálních službách

* Bezmocnost, respektive zvýšení důchodu pro bez-
mocnost upravuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním 
zabezpečení, v platném znění.
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Soběstačností se rozumí úkony, které umož-
ňují vedení nezávislého života v domácnosti a pro-
středí, ve kterém osoba žije. Jde o úkony péče 
o domácnost a základní sociální aktivity.

Stupeň závislosti pro účely rozhodování o pří-
spěvku na péči posuzuje lékař určený úřadem 
práce. Vychází přitom jednak z lékařských nále-
zů, jednak z výsledku sociálního šetření, které 
provádí sociální pracovník obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností. Posudek vyhotovený 
úřadem práce je důkazním prostředkem v řízení 
o příspěvku.

Druhy služeb
Navrhovaný zákon rozlišuje tyto základní druhy 
sociálních služeb: sociální poradenství, služby 
sociální péče a služby sociální prevence.

Služby sociální péče zahrnují skupinu služeb, 
jejichž hlavním cílem je zabezpečovat osobám 
základní životní potřeby, které nemohou být zajiš-
těny bez péče jiné osoby. Služby sociální preven-
ce slouží zejména k předcházení a zabraňování 
sociálnímu vyloučení osob. Sociální poradenství 
má zvláštní postavení, neboť je ve své základní 
formě nedílnou složkou všech druhů sociálních 
služeb.

Zákon také upravuje sociální rehabilitaci jako 
součást systému rehabilitace osob se zdravot-
ním postižením, která je prováděna prostřednic-
tvím sociálních služeb. Další součásti systému 
poskytování rehabilitační péče osobám se zdra-
votním postižením, tedy léčebná, pedagogická 
a pracovní rehabilitace, budou upraveny v pří-
slušných resortních právních předpisech.

Jednotlivé druhy sociálních služeb jsou cha-
rakterizovány stanoveným okruhem základních 
činností, které musí být v daném druhu sociální 
služby zajištěny. Prováděcí právní předpis po-
drobněji určí náplň každé činnosti u konkrétního 
druhu sociální služby. Tento skladebný systém 
umožní poskytovatelům přesnější vymezení roz-
sahu služeb, které mají poskytovat, a zároveň dá 
uživatelům služeb možnost výběru nejvhodnější-
ho poskytovatele. Vedle povinně poskytovaných 
základních činností při poskytování sociální služ-
by mohou být v rámci určitého druhu sociální 
služby nabízeny fakultativní činnosti, které si bu-
de moci uživatel zvolit a sjednat s poskytovate-
lem podle svého výběru.

Osobní asistence a pečovatelská služba jsou 
sociální služby, které mají stejnou cílovou skupi-
nu uživatelů. Osobní asistence je zaměřena s vět-
ší intenzitou na osobní dohled a doprovod osoby, 
které je služba poskytována, při zajištění kontak-
tu se společenským prostředím. V navrhovaném 
zákoně ji vymezuje § 39, který zní takto:

Osobní asistence
(1) Osobní asistence je terénní služba poskytova-
ná osobám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče 
o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Pečovatelská služba zajišťuje pečovatelskými 
úkony zejména základní životní potřeby osob.

Zařízení sociálních služeb zajišťují sociální 
služby obdobné těm, které jsou podle dosavadní 
právní úpravy poskytovány formou ústavní soci-
ální péče. Podle navrhované právní úpravy se 
kromě změny celého systému sociálních služeb 
v těchto zařízeních mění i název zařízení; termín 
„ústav sociální péče“ je nahrazen termínem „do-
mov“, případně „denní nebo týdenní stacionář“.

Chráněné bydlení je určeno zdravotně posti-
ženým osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy 
zejména v oblasti osobní péče a péče o domác-
nost, avšak chtějí žít samostatně v přirozeném 
prostředí. Služba je poskytována v bytě, který 
pro uživatele služby představuje domov, za po-
moci asistenta. Cílem služby je podpora sobě-
stačnosti osob a případně i návrat do vlastního 
domácího prostředí. Obdobně je tato služba po-
skytována ve vlastních domácnostech osob jako 
služba podporovaného bydlení.

Registrace poskytovatelů
Nově se zavádí registrace poskytovatelů sociál-
ních služeb. Registrace plní dvojí funkci: jednak 
je udělení registračního oprávnění pro poskytova-
tele základní podmínkou pro možnost poskytová-

ní sociálních služeb a předpokladem pro čerpání 
finančních prostředků z veřejných rozpočtů, jed-
nak zavedením registru poskytovatelů bude zís-
kán přehled o rozsahu a charakteru sítě sociál-
ních služeb, který se stane v určitém rozsahu 
i veřejným informačním systémem.

Smluvní princip
Poskytování sociálních služeb je navrhovanou 
právní úpravou nově postaveno na smluvním prin-
cipu. Podle dosavadní právní úpravy je o poskyt-
nutí sociální služby, přijetí do zařízení, přemístění, 
ukončení pobytu v zařízení nebo o úhradě za po-
byt v zařízení rozhodováno ve správním řízení. 
Sjednávání druhu služby a rozsahu poskytova-
ných služeb podle individuálních potřeb osob ve 
smlouvě (včetně konkrétních podmínek poskyto-
vání) je významným krokem směřujícím k uplat-
nění svobodné vůle osob, kterým jsou služby po-
skytovány. O osobách a jejich potřebách nebude 
„někým rozhodováno“, ale ony samy se budou 
podílet na sjednávání podmínek. Zákon stanovuje 
povinné náležitosti obsahu smlouvy.

V zájmu právní jistoty osob, kterým jsou ke dni 
účinnosti zákona poskytovány služby sociální 
péče v ústavech sociální péče podle dosavad-
ních právních předpisů, zůstávají v platnosti po 
stanovenou dobu správní rozhodnutí o přijetí do 
těchto ústavů. Stanovená doba platnosti rozhod-
nutí a lhůta stanovená pro poskytovatele k návr-
hu na uzavření nové smlouvy je dostatečně dlou-
há na to, aby se zmíněné osoby adaptovaly na 
nové podmínky poskytování sociálních služeb.

Inspekce kvality
Inspekce má nezastupitelné postavení při sledování 
a kontrole kvality sociálních služeb poskytovaných 
registrovanými poskytovateli. Jejím hlavním cílem je 
zajišťovat ochranu zájmů osob, kterým jsou služby 
poskytovány, vůči neodborným nebo jinak nedosta-
tečným postupům a podporovat rozvoj kvality slu-
žeb u každého poskytovatele. Navrhovaný zákon 
stanovuje podmínky udělení akreditace právnickým 
nebo fyzickým osobám provádějícím inspekci kvali-
ty a také postup při provádění inspekce, jejímž vý-
sledkem je udělení osvědčení o kvalitě poskytová-
ní služeb („značka kvality“) poskytovateli.

Václav Krása
předseda NRZP ČR

„Tak dlouho čekáme na zákon o sociálních službách, kdy už konečně bude 
platit? Doufám, že se něco změní k lepšímu, ale taky se bojím, aby to potom 
nebylo horší!“ povzdechla si maminka dítěte, o něž se stará s vypětím všech 
sil. Je s ním sama, takže na ní leží veškerá péče. Chlapec váží třicet kilogra-
mů, je spastický, je nutné s ním cvičit, musí se krmit sondou. Maminka shání 
peníze, kde se dá, aby měla na pomůcky kompenzující inkontinenci, na sondy 
atd. Pečuje o syna šestnáct i více hodin denně, nezná soboty a neděle, neví, 
co je dovolená. Pobírá „péobéčko“, příspěvek při péči o osobu blízkou.

Zákon o sociálních službách je sice v paragrafovaném znění, ale čeká ho 
ještě dlouhý proces, než nabude účinnosti. Stručně řečeno, jde o tyto hlav-
ní kroky: schválení vládou, první, druhé a třetí čtení v Poslanecké sněmov-
ně, projednání v Senátu, prezidentův podpis. Kdekoli může dojít k nečekané 
změně obsahu některých částí zákona, může být i vrácen zpět na Minister-
stvo práce a sociálních věcí. Až konečně vyjde ve Sbírce zákonů a vstoupí 
v platnost, ještě nemusí být účinný. Takže když to shrneme, budeme rádi, 
když zákon nabude účinnosti v roce 2007.

A jak je to s jeho obsahem? Stěžejní principy, jako je zkoumání potřeb 
žadatele o službu, příspěvek na péči přidělený na základě tohoto zkoumání, 
který umožní, aby si člověk připlatil na takovou službu, kterou si zvolí, i rov-
nost poskytovatelů sociálních služeb v přístupu k finančním prostředkům, 
v něm jsou. Kontrolu kvality sociálních služeb bude provádět inspekce a bu-
de postavena na tom nejdůležitějším: na ochraně lidských práv uživatele.

Zákon o sociálních službách je základem reformy, kterou toužebně vy-
hlížíme. My, kdo ke svému životu potřebujeme sociální služby, bychom 
konečně měli rozhodovat sami o tom, jak své postižení budeme kompen-
zovat. Abychom však mohli uplatnit svobodu volby, musíme dostat a zpra-
covat relevantní informace a musíme mít odvahu za svá rozhodnutí převzít 
zodpovědnost. Znamená to, že budeme muset zvětšit svůj podíl na řízení 
svého života: zvýšit úsilí, hledat a shánět vyhovující službu, vážit prostřed-
ky, které máme.

Přiznejme si, že ne všichni jsme toho schopni. Leckdo si zvykl na pocit, 
že se o některé záležitosti postarat ani nemůže, protože od toho jsou tu 
úředníci. Proto Národní rada zdravotně postižených chystá projekt, jenž by 

Sociální služby: O výsledném přínosu zákona 
rozhodnou prováděcí vyhlášky
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měl zajistit poradce, kteří pomohou s hájením našich zájmů. Tak by každý, 
kdo se bude muset rozhodovat, měl mít všechno, co k tomu potřebuje.

A jaký praktický dopad bude mít zákon o sociálních službách na život 
maminky s dítětem z úvodu článku? Místo nynějšího příspěvku při péči 
o osobu blízkou, který je určený mamince a není odstupňovaný podle zá-
važnosti postižení, dostane její dítě příspěvek na péči ve výši, která to zo-
hlední. V této rodině je velká pravděpodobnost, že půjde o vyšší částku než 
dosud. Měla by umožnit mamince obstarat pomoc v péči a měla by poskyt-
nout lepší podmínky pro její důchodové zabezpečení. Všechno, co bude 

maminka potřebovat vědět, důležité kontakty, cenové podmínky služeb 
atd., získá od poradce, který „ušije informace na míru“ potřebám a přáním 
její rodiny. Pomůže také s vyjednáváním s úřady a poskytovateli služeb.

Zákon o sociálních službách bude mít veliký význam pro lidi, kteří ke 
svému životu pomoc sociálních služeb potřebují. Mnohá ustanovení v něm 
jsou velmi obecná. Jejich konkretizaci přinesou prováděcí vyhlášky: je tedy 
velmi důležité, aby tyto právní normy byly v souladu s principy, které celé 
roky prosazují organizace lidí se zdravotním postižením. Čeká nás ještě 
hodně práce.                                                                                          (hr)

V minulém čísle Skoku informoval Pavel Dušek 
o připravovaném Národním plánu podpory a inte-
grace občanů se zdravotním postižením na léta 
2005 až 2009. Vláda ČR při schvalování Středně-
dobé koncepce státní politiky vůči občanům se 
zdravotním postižením uložila výkonnému místo-
předsedovi Vládního výboru pro zdravotně posti-
žené občany předložit tento nový dokument do 
30. června 2005. Termín bohužel nebyl dodržen 
a je evidentní, že schválení Národního plánu vlá-
dou se neúměrně oddaluje.

Příčin tohoto zdržení je několik. Především je 
třeba uvést, že nyní při přípravě Národního plánu 
(který je již čtvrtý v pořadí) poprvé došlo k vel-
mi složitému vyjednávání s některými resorty: 
jejich představy se totiž významně lišily od 
představ Národní rady zdravotně postižených. 
Zejména ministerstvo školství, ministerstvo zdra-
votnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí 
prosazovaly názor, aby jednotlivé cíle a opatření 
k jejich dosažení byly velmi obecné až deklara-

torní. Zároveň se snažily, aby nebyly formulovány 
nové cíle a nová opatření. Jejich návrhy směřo-
valy vlastně pouze k pokračování aktivit, které 
byly nastartovány dosavadním Národním plá-
nem na vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením.

Po mnoha jednáních se nám podařilo nalézt 
kompromis, který je pro nás velmi uspokojivý, 
protože v řadě oblastí míří mnohem dál. Nejdůle-
žitější navrhovaná opatření byla zveřejněna v mi-
nulém čísle těchto novin.

Druhou a zcela zásadní příčinou zdržení schvá-
lení tohoto klíčového dokumentu je skutečnost, že 
Vládní výbor se již dvakrát nešel v dostatečném 
počtu, aby jej mohl projednat a přijmout k němu 
usnesení. Je to velmi vážná komplikace nejen 
vzhledem k Národnímu plánu, ale také pro posta-
vení samotného Vládního výboru. Bez tohoto pro-
jednání není možné, aby se dokumentem zabýva-
la vláda. Zároveň se tak zpochybňuje postavení 
Vládního výboru jako poradního orgánu vlády.

Příčinu malé účasti členů Vládního výboru na 
jednáních spatřuji především v podcenění úlohy 
tohoto orgánu, a to hlavně ze strany náměstků 
některých ministrů, ale částečně i některých mi-
nistrů. Jako předseda Národní rady jsem záro-
veň místopředsedou Vládního výboru, a protože 
považuji současnou situaci za neudržitelnou, 
informoval jsem o ní předsedu vlády. Věřím, že 
jeho autorita napomůže k obnovení funkčnosti 
Vládního výboru.

Národní plán tedy prošel připomínkovým říze-
ním, byly vypořádány všechny rozpory (až na je-
den) a čeká se na jeho projednání ve Vládním vý-
boru. K němu by mělo dojít ještě před dovolenou 
vlády. Vláda by pak dokument mohla projednat 
v druhé polovině srpna nebo začátkem září.

Připravovaný Národní plán pokládám za dob-
rý a velmi důležitý materiál a věřím, že vláda jej 
schválí, aby mohla být jednotlivá navržená opat-
ření postupně realizována.

Václav Krása

Schvalování Národního plánu klopýtá

Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada zdravotně postižených ČR navr-
ženým subjektům za mimořádný čin, projekt nebo akt ve prospěch občanů 
se zdravotním postižením.

Vyhlašovatel ceny
Národní rada zdravotně postižených ČR
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
telefon: 266 753 420, e-mail: nrzp@nrzp.cz

Vyhlášené kategorie
Cena Mosty 2005 je vyhlášena ve třech kategoriích:
1) Cena Národní rady zdravotně postižených ČR pro instituci veřejné sprá-

vy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním 
postižením.

2) Cena Národní rady zdravotně postižených ČR pro nestátní subjekt za 
mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním posti-
žením.

3) Zvláštní cena Národní rady zdravotně postižených ČR udělovaná za mi-
mořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním posti-
žením.

Návrhy na udělení ceny
Návrhy na ocenění se podávají na předepsaném formuláři, který je společně 
s informacemi o vyhlášení ceny uveden na webových stránkách www.nrzp.cz.

Návrhy mohou podávat úřady státní správy a samosprávy, instituce, ne-
státní neziskové organizace, občanská sdružení, podnikatelské subjekty, 
zástupci sdělovacích prostředků a fyzické osoby.

Návrhy na předepsaném formuláři se zasílají poštou na uvedenou adre-
su kanceláře Národní rady.

Uzávěrka soutěže je 30. listopadu 2005. Pro zařazení návrhu je roz-
hodné datum podací pošty na listovní zásilce. Později zaslané návrhy již 
nebudou zahrnuty do hodnocení.

Výsledky soutěže budou slavnostně vyhlášeny a ceny uděleny do 28. 
února 2006.

Posuzování návrhů
Posuzování návrhů na ocenění bude probíhat dvoukolově. V prvním kole vy-
bere nominační komise pět nejlepších návrhů v každé kategorii.

Složení nominační komise
Václav Krása – předseda NRZP ČR
Prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc. – první místopředseda NRZP ČR
Michaela Frycová – místopředsedkyně NRZP ČR
Otmar Crkal – místopředseda NRZP ČR
Mgr. Jiří Morávek – místopředseda NRZP ČR

Ve druhém kole rozhodne hodnotící výbor o vítězi v jednotlivých kategoriích. 
Ostatní nominovaní obdrží pamětní diplom MOSTY 2005.

Složení hodnotícího výboru
zástupce Asociace krajů ČR
zástupce Svazu měst a obcí ČR
zástupce mediálního partnera vyhlášení cen
zástupce spolupořadatele předání cen
mediální poradce NRZP ČR
vedoucí sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
předseda NRZP ČR
místopředseda NRZP ČR

Umělecké ztvárnění ceny
Ceny pro jednotlivé kategorie navrhla a vytvořila akademická sochařka Jitka 
Wernerová. Cena je uměleckým ztvárněním mostu z lidských rukou a je vy-
tvořena z glazované keramiky.

Soutěžní řád výroční ceny MOSTY 2005
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Republikový výbor Národní rady zdravotně posti-
žených se na svém březnovém jednání usnesl na 
tom, že cena MOSTY bude letos vyhlášena ve 
stejných kategoriích jako loni. Soutěžní řád je 
uveden na str. 3. Návrhy na ocenění můžete po-
dat na formuláři, který je vložen do tohoto čísla 
Skoku a který je také zveřejněn společně s infor-
macemi o vyhlášení ceny na webových stránkách 
NRZP ČR www.nrzp.cz.

Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou určeni 
na základě dvoukolového výběrového systému. 
V prvním kole je v každé kategorii vybráno pět 
návrhů. Tato nominace je záležitostí předsednic-
tva Národní rady zdravotně postižených. Vítěze 
v každé kategorii následně zvolí hodnotící výbor, 
která je složen z představitelů státní správy a sa-

mosprávy, zástupců podnikatelské sféry, nezis-
kového sektoru, médií a také Národní rady.

Základními kritérii při hodnocení návrhů na 
udělení ceny Mosty jsou prospěšnost pro obča-
ny se zdravotním postižením, inovativnost navr-
ženého projektu nebo činu, možnost aplikovat 
navržený projekt či akt i v dalších prostředích. 
Posuzuje se také případná dlouhodobost projek-
tu apod.

Cena Mosty se nevztahuje na charitativní 
akce a činy. Jejím smyslem je motivovat k vy-
tváření projektů a činů, které přispívají k integ-
raci občanů se zdravotním postižením do spo-
lečnosti. Cena je určena k podpoře všeho, co 
umožňuje samostatný život, zlepšuje zaměstna-
nost, umožňuje integrované vzdělávání, ale napří-

klad také umožňuje kulturní vyžití nebo účast na 
sportovních aktivitách.

V loňském roce bylo podáno celkem 89 návr-
hů na ocenění. Věříme, že tento počet bude letos 
překonán.

Vážení čtenáři, pokud máte tip na nějaký 
subjekt či jednotlivce, který by dle vašeho ná-
zoru mohl v naší soutěži zvítězit a získat cenu 
MOSTY 2005, neváhejte a posílejte nám své 
návrhy! Poslouží vám k tomu formulář vložený 
do tohoto čísla Skoku. Připomínáme, že poslá-
ním ceny je mimo jiné také poděkovat za aktivitu 
ve prospěch nás zdravotně postižených, která 
jde nad rámec běžných povinností.

Budeme rádi, když se do naší soutěže za pojíte.

Václav Krása

Zapojte se do naší soutěže, posílejte nám 
své návrhy na udělení ceny!

V našich novinách průběžně informujeme o tom, jak pokračuje tvorba nové-
ho zákona o sociálních službách a co tento důležitý předpis přinese nové-
ho. Předpokládáme, že zákon bude schválen v roce 2006 tak, aby mohl pla-
tit od 1. ledna 2007. Jde o nezbytný legislativní pilíř pro zahájení rozsáhlé 
reformy v oblasti sociálních služeb, dávek a příspěvků, které se bezpro-
středně týkají velkého počtu občanů se zdravotním postižením.

Tento rozsáhlý právní předpis obsahuje řadu zcela nových pojmů včetně 
způsobů úhrad a finančních příspěvků. Každá velká změna s sebou přináší 
určité obavy o budoucnost. Jinak tomu není ani v případě tohoto záko-
na, který může vzhledem k své složitosti a zcela novému pojetí vzbuzovat 
nejistotu.

Předsednictvo republikového výboru NRZP ČR proto na svém zasedání 
dne 14. července 2005 rozhodlo o zahájení rozsáhlé informační kampaně 

ke zmiňovanému zákonu. V jejím rámci se uskuteční celkem 13 semi nářů 
pro 14 krajů ČR (Praha a Středočeský kraj budou dohromady). Všechny 
semináře budou mít stejný program a jsou určeny pro nejširší okruh zainte-
resovaných osob: pracovníky státní správy a samosprávy, poskytovatele 
sociálních služeb, občanská sdružení zdravotně postižených a pro samot-
né uživatele – občany se zdravotním postižením.

Semináře se uskuteční vždy ve středu v období od 21. září do 15. 
prosince 2005, a to od 14 do 17 hodin. Konkrétní termíny a místa konání 
naleznete na webových stránkách www.nrzp.cz. Můžete si je také zjistit pro-
střednictvím krajských rad zdravotně postižených a Center pro zdravotně 
postižené.

Jiří Vencl
kancléř Národní rady

Na podzim proběhne důležitá informační 
kampaň NRZP

Pomáhat můžete krátkodobě i dlouhodobě jak 
jednotlivcům, tak organizacím. Vaše pomoc může 
být zaměřena na osobní asistenci, volnočasové 
aktivity dětí a dospělých, pomoc při zabezpečení 
organizačních činností občanských sdružení sou-
visejících se službami atd.

Dobrovolnická činnost vám umožní získat praxi, 
zkušenosti a informace, které vám mohou po-
moci jak ve vašem profesním rozvoji, tak možná 

v nalezení optimálního budoucího zaměstnání. 
Dobrovolníky se mohou stát studenti, lidé za-
městnaní i nezaměstnaní, rodiče na mateřské 
nebo rodičovské dovolené, lidé se zdravotním 
postižením, senioři.

Požadujeme především: spolehlivost, osob-
nostní zralost, ochotu učit se novým věcem, soli-
daritu a vztah ke zdravotně postiženým.

Zajistíme: školení, konzultace, supervizi, pojištění.

Nabízíme: smysluplné naplnění a obohacení 
volného času, seberealizaci, nové znalosti a do-
vednosti.

V případě zájmu o dobrovolnickou činnost 
můžete kontaktovat Národní radu zdravotně 
postižených ČR na tel. číslech 266 753 433 
a 736 751 216 nebo na e-mailové adrese j.volkova 
@nrzp.cz.

Jiří Vencl

Národní rada hledá dobrovolníky 
ve věku nad 18 let pro spolupráci s lidmi 
se zdravotním postižením v ČR

„Máš ráda tyhle obří markety?“ zeptal se mě někdo. „Nemám. Dokonce se 
mi špatně říkají i ty jejich názvy – nepatří do češtiny, stejně jako se do našeho 
líbezného prostředí moc nehodí ony samy. Ale co nadělám, když se na vozí-
ku nejen dostanu dovnitř, ale také se tam mohu volně pohybovat. A protože 
v nich bývá plno, nejspíš to musí mít výhody pro všechny.“

O principech, které můžeme shrnout pod pojem „design for all“ (přeložitelný 
jako „úprava pro všechny“ nebo volněji jako „univerzální plánování“), se lze 

dočíst mnohde: v populárních publikacích i závažných dokumentech. Jed-
ním z těch, které se nás dotýkají, je Střednědobá koncepce státní politiky 
vůči občanům se zdravotním postižením. Na jejím základě vzniká další Ná-
rodní plán, závazný dokument obsahující konkrétní způsoby, jak srovnat 
podmínky pro náš život tak, aby nám nepřekáželo postižení a neodsouvalo 
nás na okraj společnosti.

Myšlenka se mi sice moc líbila, ale nedovedla jsem si do důsledků před-
stavit, jak by se dala uskutečnit, zhmotnit tak, aby ožila a abychom mohli žít 

Výborná publikace, která ukazuje cestu 
ke kvalitním normám přístupnosti
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v nové realitě. Dostala se mi však do ruky publikace, nad kterou jsem zajá-
sala nadšením. Jmenuje se Evropská koncepce přístupnosti – ECA 2003 
a jejím „duchovním otcem“ je Frances Aragall, který sebral a uspořádal 
myšlenky, poznatky a zkušenosti chytrých a praktických odborníků z dvaa-
dvaceti zemí Evropy. Tato brožura je mnohoúčelová: některým čtenářům se 
díky ní otevřou nové obzory, velmi neobvyklý pohled na svět; někomu se 
stane manuálem, podle něhož začne usilovat o praktické změny. A v úvodu 
knihy se dočteme, že ambicí autorů je, aby sehrála důležitou roli při tvorbě 
závazných evropských norem přístupnosti. Přibližme si ji více.

Hned v první kapitole narazíme na sympatické prohlášení: „Principy uni-
verzálního designu neuznávají rozdělení lidské populace na osoby tělesně 
zdravé a osoby se zdravotním postižením.“ Vskutku důsledné zapojení do 
společnosti tedy začíná právě takto: odmítnutím rozdělení! Avšak zdůraz-
ňuje se, že tím, že má být prostředí použitelné univerzálně, tj. všemi, se ne-
myslí, že se má dospět ke standardizaci či sjednocování kultur. Jde tu o ná-
vrh jistých prvků, které zvyšují životní úroveň všech a pro nás, lidi se 
zdravotním postižením, jsou nezbytnou podmínkou participace na životě 
společnosti.

Až při studiu této publikace jsem si uvědomila zdánlivě jasnou věc: člo-
věk přetváří přírodní prostředí, aby v něm mohl žít čím dál pohodlněji – je 
tedy nutné při vytváření tohoto umělého životního prostředí přestat 
myslet jen na část lidstva a začít to dělat pro všechny. Přístupnost je mno-
hem širší pojem, než jak jej používáme: není to jen odstranění architekto-
nických a orientačních bariér, je to také ohleduplnost, bezpečí, zdravotní 
nezávadnost, funkčnost a srozumitelnost. Její rozvoj musí být trvale udrži-
telný. Jak vidíme, tyto požadavky se vůbec nevztahují jen k osobám s po-
stižením!

Někdy se jako „šetrnější“ alternativa k pojmu „lidé se zdravotním postiže-
ním“ používá pojem „lidé se zvláštními potřebami“. Když se nad tím zamys-
líme, brzy zjistíme, že potřeby máme všichni bez rozdílu zdravotního stavu 
velmi podobné: člověčí. Liší se jen způsob jejich uspokojování. Dobrá zprá-
va v této publikaci je, že i způsoby uspokojování potřeb mohou být tako-
vé, aby vyhovovaly všem.

Ve druhé kapitole si tento fakt uvědomíme znovu, jen v jiných souvislos-
tech: člověku v jeho vývoji je nutné přizpůsobovat metody uspokojování 
potřeb. Například potřeba pohybu: miminko se vozí, mnohý starý člověk 
má potíž s chůzí, někdo dokonce musí mít pomůcku – hůl či chodítko. I člo-
věk bez zdravotního postižení je omezován nepřizpůsobeným prostředím, 
v kočárku mu vadí schody, seniorovi třeba náledí. Vezmeme-li v úvahu fy-
zickou i psychickou rozličnost lidí (vzrůst, šikovnost, pomalost či rychlost 
atd.), téměř pro nikoho není přijatelný „zprůměrovaný design“.

Připomeňme si, jak se stanovuje průměr. Udělá se průzkum, hodnoty se 
zanesou do grafu a vznikne Gaussova křivka (vypadá jako obrys klobouku, 
kde dýnko vyznačuje největší počet případů). Když se vyloučí krajní hodno-
ty, zůstanou právě ty případy, jichž je nejvíc, a pak ještě nějaké podobné. 
Průměr se dá určit i tak, že se sečtou krajní hodnoty a vydělí se dvěma – 
zbude jen jedna velmi úzká hodnota.

Ať vznikl „zprůměrovaný design“ jakkoliv, je zřejmé, že cesta k prostředí 
přijatelnému pro všechny je taková, že průměr se musí rozšiřovat, aby se 
do něj vešly i okrajové jevy. Pro lepší pochopení, v čem dosud tkví chyba, 
se posaďme do anatomicky tvarovaného sedadla v autobuse. Je zhotove-
né pro průměrného sedmdesátikilového muže. Drobná dívka má lopatky 
tam, kde má onen zprůměrovaný chlapík pro výrobu křesílek bedra – takže 
když jede takovým autobusem tři hodiny, vystoupí „jako velbloud naruby“. 
Obézní dáma se do sedadla ani nevejde, a jak vypadá po jízdě autobusem, 
to raději nebudu komentovat. Řešení je jasné: Je třeba dělat sedadla tak, 
aby v nich mohli sedět všichni.

Naštěstí jsou lidé různí v jednotlivých obdobích svého života a ve své in-
dividualitě. Tato odlišnost je mnohdy větší než rozdíl mezi lidmi s postiže-
ním a bez něj. Veškerou různorodost vidí autoři publikace jako příležitost 
pro projektanty, obchodníky, podnikatele i politiky.

Třetí kapitola je zaměřena na jednotlivé prvky prostředí: otevřená pro-
stranství, cesty, ulice, hřiště atp. Dozvíme se například, že pro všechny je 
dobré, když se používají materiály, které ani v poškozeném stavu nenesou 
riziko pro ty, jimž mají sloužit. Představme si třeba rozbitý chodník. Dospě-
lý zdravý člověk sice má možnost vyhnout se dírám, ale může také zakop-
nout. Zatímco i zdravé dítě tu zakopne s velkou pravděpodobností a stejně 
tak vozíčkáři může uvíznout v prohlubni kolečko.

Veřejná doprava. Výše zmíněný pan Aragall vystoupil na letošní květ-
nové konferenci Doprava bez bariér v Praze. Začal tím, že poprosil ty 
účastníky, kteří nemají žádné tělesné postižení, aby vstali. Sedět zůstalo 
jen několik jednotlivců, především vozíčkářů. Potom požádal, aby si sedli 
všichni, kdo mají brýle nebo špatně slyší. Řady stojících značně prořídly. 
Když se posadili leváci, stála už jen slabá čtvrtina lidí. Maminky s dětmi ve 

věku do tří let opět snížily počet stojících. V celém sále stálo už jen několik 
osob. Frances výmluvným gestem ukázal na těch několik šťastlivců a pak 
položil otázku: „Myslíte si, že se vám někdy může stát, že si třeba zlomíte 
nohu? A kdo z vás nikdy netáhl těžkou tašku?“ V tu chvíli nestál nikdo z pří-
tomných.

Taková názorná ukázka by snad měla být povinná na všech shromáždě-
ních politiků a dalších osob rozhodujících o tom, jak má vypadat naše pro-
středí. Není asi lepšího argumentu pro požadavek, aby zejména veřejná do-
prava splňovala principy design for all. Vždyť cestujících s omezenou 
schopností pohybu a orientace je mnohem více než nositelů průkazek 
ZP! A připomeňme si, že k dopravě patří také třeba odbavovací zařízení – 
dosud přizpůsobovaná pravákům.

Ze třetí kapitoly dále citujeme: „Ve veřejných budovách bývají většinou 
poskytovány služby, které budeme nuceni někdy ve svém  životě využít; 
měly by tedy být plně přístupné. Navíc jakýkoliv občan s patřičnou kvalifika-
cí by měl mít možnost ucházet se v nich o zaměstnání, nezávisle na svých 
fyzických schopnostech. Je tedy nezbytné, aby byla přístupná celá budova 
(chodby, toalety, kanceláře atd.), ne pouze prostory pro jednání s veřejnos-
tí.“ Stejné požadavky se vztahují i na obytné budovy.

Nedávno se mi dostal do ruky expertní posudek bezpečnosti budovy, 
v níž bydleli senioři. Stálo tam, že vzhledem k vysokému věku, pohybové 
a mentální úrovni obyvatel nebude možné je v případě nutné evakuace 
z budovy dostat. Expert doporučil, aby byli evakuováni ti pohybliví… Nao-
pak  v knize Evropská koncepce přístupnosti – ECA 2003 se pamatuje i na 
to, že při haváriích obvykle nelze používat výtahy a že se musí myslet na al-
ternativní možnosti úniku. PRO VŠECHNY!

Často se setkáváme s argumentem, že u historických budov nelze pro-
vést příslušné úpravy, protože to nedovolí památkáři. Přitom v nich běžně 
nalézáme zcela „negotické“ výtahy, používané mobilní (!) veřejností, leč pro 
vozíčkáře nedostupné kvůli několika schodům, jež k nim vedou, dále 
ohyzdné radiátory nebo značně neestetickou vzduchotechniku. Jestliže pa-
mátkáři povolili takové věci, vskutku nemají důvod bránit úpravám, jež zpří-
stupní památky všem.

Informační systémy doznaly velkých změn a je třeba říci, že ty moderní 
mají předpoklady, aby je mohli využívat všichni. Zdůrazněme, že největší in-
formační deficit ze všech mají osoby se smyslovými vadami: v běžném ži-
votě totiž nejvíce informací o světě přijímáme zrakem a sluchem. Když je-
den ze smyslů chybí, je třeba dozvědět se nutné věci jinak. Nevidomý neví, 
kudy jede metrem, když se nehlásí jména zastávek. Neslyšící to neví, pokud 
si jejich názvy nepřečte. Opatření učiněná pro tyto lidi s postižením využí-
vají všichni cestující, aniž možná tuší, pro koho byla původně určena. Zdra-
vá studentka zahleděná do skript vítá, že se stanice ohlašují. A mladík po-
slouchající cedéčko se sluchátky na uších si je může přečíst.

Ve čtvrté kapitole je postup, jak principy design for all realizovat. Nej-
prve je zapotřebí provést podrobný rozbor současného stavu prostředí 
a jasně určit nedostatky. Vzhledem k tomu, že jde především o veřejné pro-
středí, je jeho změna v rukou politiků. Je tedy nutné nasadit všechny páky 
k jejich ovlivnění. Dále je nezbytné zapojit všechny občany, třeba prostřed-
nictvím jejich zástupců, organizací atp., do diskuse o tom, kde žijí. Jenom 
když vezmou tuto záležitost za svou, je naděje na úspěch. Plánování kon-
krétních opatření musí dělat odborníci. Je jasné, že to musí provádět ve stá-
lé součinnosti všech zúčastněných. Důležitá je tedy funkce koordinátora, 
jeho schopnost vyjednávat se všemi zainteresovanými a stálé sledování 
průběhu změn

Kniha končí zajímavou kapitolou, která má název „Rozšíření Evropy bez 
opakování chyb“. Její hlavní myšlenkou je, že je dobré se podívat tam, kde 
to umí, a přetvořit převzaté zkušenosti pro vlastní poměry.

V příloze o normách se zdůrazňuje, že veškeré směrnice se musí brát 
pouze jako nepodkročitelné minimum. Musí být flexibilní a aktualizova-
telné.

Mnozí z nás pracujeme s počítačem. Programy zvládnou velmi mnoho 
úkonů. Kolik jich používáme právě my a denně? Proč programy „umí“ tolik 
věcí, když průměrně se jich využije jen pár?

Aby byl program v počítači přijatelný pro všechny, musí v něm být k dis-
pozici i úkony, jež nepotřebujeme zrovna my, nebo jež potřebujeme jen ob-
čas. V opačném případě bychom si museli kupovat další a další programy. 
Zřejmě je přirozené, že ze všech moderních vynálezů se právě počítače 
rozšířily mezi lidmi se zdravotním postižením tak rychle a v takové míře.

Snad by přístupnost počítačů pro všechny mohla být příkladem, čeho 
chceme dosáhnout. A publikace Evropská koncepce přístupnosti – ECA 
2003 je výbornou pomůckou, která nám radí, jak na to. K zakoupení je 
v NRZP na telefonu 266 753 425 nebo na e-mailové adrese l.veinlicho-
va@nrzp.cz. Stačí zatelefonovat nebo napsat!

(hr)
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Zamlouvá se vám Skok? Pokud ano, 
pomozte nám zajistit jeho vydávání!
Vážení čtenáři,
tyto noviny pro vás připravujeme již několik let. Snažíme se tak zlepšit informovanost mnoha zdravotně postižených občanů, humanitárních organizací 
a veřejnosti. Vzhledem k tomu, že Skok do reality vychází také jako příloha časopisu Vozíčkář, časopisu Roska a novin Můžeš, nejsou v něm zveřejňo-
vány komerční inzeráty. Veškeré náklady na vydávání jsou tak hrazeny ze získaných dotací, příspěvků a vlastních prostředků Národní rady.

Jistě nemusíme vysvětlovat, jak obtížně se byť na dobrou věc získávají finanční prostředky. Pokud si myslíte, že Skok do reality má smysl, nabízí-
me Vám možnost podpořit jeho další vydávání formou dobrovolného finančního příspěvku.

Pokud se rozhodnete zaslat nám jakoukoli finanční částku, můžete to provést převodem z účtu, složením na účet v bance nebo pře-
vodem poštovní poukázkou typu A na bankovní účet Národní rady zdravotně postižených ČR: jeho číslo je 0291778399/0800 (Česká spo-
řitelna), variabilní symbol platby 555. Všem dobrovolným dárcům předem děkujeme za projevenou podporu.

za vydavatele a celý redakční tým Jiří Vencl, kancléř NRZP ČR

Zahajujeme seriál, během něhož postupně před-
stavíme důležité zahraniční instituce, legislativní 
dokumenty a pojmy vyskytující se v našich člán-
cích. Věříme, že tak přispějeme k lepší informova-
nosti čtenářů.

Organizace spojených národů 
(United Nations Organization, 
OSN)
Název „Spojené národy“ navrhl prezident Spoje-
ných států amerických Franklin D. Roosevelt. Po-
prvé byl použit v „Deklaraci Spojených národů“ ze 
dne 1. ledna 1942, v níž se zástupci 26 států jmé-
nem svých vlád zavázali k pokračování v boji proti 
mocnostem Osy (Německo, Itálie a Japonsko). 
V roce 1945 se v San Francisku sešli delegáti 50 
zemí na Konferenci Spojených národů o meziná-
rodním uspořádání, aby vypracovali Chartu OSN. 
Charta byla podepsána 26. června všemi delegáty. 
Polsko, které se konference nezúčastnilo, pode-
psalo smlouvu později a stalo se tak jednapadesá-
tou zakládající členskou zemí.

Organizace spojených národů oficiálně vznik-
la dne 24. října 1945, kdy byla Charta ratifikována 
Čínou, Francií, Sovětským svazem, USA, Velkou 
Británií a většinou ostatních signatářských zemí. 
Tento den je proto každoročně oslavován jako 
Den Spojených národů.

OSN a zdravotní postižení
Problematika osob se zdravotním postižením je 
v rámci struktury OSN koordinována oddělením 
pro sociální politiku a rozvoj, které organizačně 
spadá pod Odbor pro ekonomické a sociální 
otázky (DESA). Ve vztahu k osobám se zdravot-
ním postižením je úkolem tohoto oddělení prosa-
zování, monitorování a hodnocení realizace cílů 
Světového programu akcí ve prospěch osob se 
zdravotním postižením (1982) a Standardních 
pravidel OSN pro vyrovnávání příležitostí pro oso-
by se zdravotním postižením (1993). Dále toto od-
dělení připravuje publikace, funguje jako informač-
ní středisko, podporuje projekty a aktivity v dané 
oblasti apod. V poslední době pracuje také pro Ad 
hoc výbor Valného shromáždění OSN zřízený pro 
přípravu mezinárodní úmluvy na ochranu a prosa-
zování práv a důstojnosti osob se zdravotním po-
stižením. Všechny aktivity jsou směřovány k dosa-
žení těchto základních cílů:

– podpora plného a skutečného zapojení osob 
se zdravotním postižením do života společnosti;

– uplatňování práv a ochrana důstojnosti osob 
se zdravotním postižením;

– prosazování rovného přístupu k zaměstnání, 
vzdělávání, informacím, zboží a službám.

Kromě uvedeného oddělení, které působí ja-
ko hlavní koordinační orgán, se otázkami zdra-
votního postižení zabývají v rámci oboru své pů-
sobnosti i další agentury a organizační struktury 
OSN: například Světová banka, která financuje 
rozvojové programy v oblasti vzdělávání, zdra-
votní péče, deinstitucionalizace apod. Vlastní 
specifické programy má i Úřad vysokého komi-
saře OSN pro lidská práva, Organizace OSN pro 
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO), Mezinárod-
ní organizace práce (ILO), Světová zdravotnická 
organizace (WHO) a mnohé další. Statistikou se 
pak zabývá statistické oddělení OSN, které na-
příklad v současné době vypracovává a ověřuje 
mezinárodní standardy pro oblast zdravotního 
postižení.

Další informace lze v angličtině získat na strán-
kách http://www.un.org/esa/socdev/enable.

Světová zdravotnická organizace 
(World Health Organization, WHO)
Světová zdravotnická organizace je specializova-
ná agentura Organizace spojených národů, která 
byla založena 7. dubna 1948. Jejím hlavním úko-
lem je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti 
péče o zdraví s cílem dosáhnout co nejvyšší úrov-
ně zdraví celosvětové populace.

WHO má nyní 192 členských států, které jsou 
rozděleny do 6 regionů. Sídlo Evropské regionál-
ní kanceláře WHO se nachází v Kodani. Nejvyš-
ším orgánem WHO je Světové zdravotnické shro-
máždění, které se schází za přítomnosti ministrů 
zdravotnictví všech členských států každý rok 
v Ženevě. Zde se rozhoduje o hlavních politic-
kých záležitostech a strategii WHO. Rozhodnutí 
a strategie Shromáždění pak v mezidobí provádí 
Výkonná rada WHO složená ze 32 odborníků 
členských států.

Na základě iniciativy Světové zdravotnické or-
ganizace vznikla řada mezinárodních dokumen-
tů. Jejich úplné znění v angličtině lze najít na 
stránce http://www.who.int/en.

Z hlediska osob se zdravotním postižením je 
zřejmě nejdůležitější revidovaná Mezinárodní kla-
sifikace funkčních schopností a zdraví (ICF), kte-
rá byla schválena na 54. zasedání WHO v květnu 
roku 2001. Tato klasifikace odráží změnu v přístu-

pu k problematice zdravotního postižení, což 
znamená, že při její aplikaci již není hodnoceno 
pouze postižení a jeho funkční důsledky, ale také 
vliv prostředí. Klasifikace již byla přeložena do 
českého jazyka a bude vydána Ministerstvem 
zdravotnictví ČR.

Mezinárodní organizace 
práce (International Labour 
Organization, ILO)
Mezinárodní organizace práce byla založena v ro-
ce 1919 a její stanovy tvořily součást versailleské 
mírové smlouvy. Roku 1946 se stala první speciali-
zovanou agenturou přidruženou k OSN. Meziná-
rodní organizace práce má sídlo v Ženevě a usiluje 
o prosazování sociální spravedlnosti a mezinárod-
ně uznávaných pracovních práv; formuluje mezi-
národní přístupy a programy napomáhající zlep-
šení pracovních a životních podmínek; vytváří 
mezinárodní pracovní standardy sloužící vládám 
členských států za model při zavádění vlastních 
programů; angažuje se v oblasti školení, vzdělá-
vání a výzkumu apod.

V rámci systému OSN má ILO zcela unikátní 
tripartitní strukturu: rovnocennými partnery vlád 
členských států jsou zaměstnanci a zaměstna-
vatelé.

Výsledkem činnosti této organizace jsou úmlu-
vy a doporučení týkající se především svobody 
sdružování, politiky zaměstnanosti, pracovních 
podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci, sociálního zabezpečení atd.

V roce 1983 přijala Mezinárodní organizace 
práce také Úmluvu o pracovní rehabilitaci a za-
městnávání osob se zdravotním postižením, kte-
rou ratifikovala i Česká republika. Úmluva stano-
vuje práva osob se zdravotním postižením na 
přípravu na povolání a zaměstnání, a to nikoliv 
pouze ve specializovaných školicích zařízeních 
a chráněných dílnách, ale také v integrovaném 
prostředí a na volném trhu práce. Úmluva před-
pokládá, že osobám se zdravotním postižením 
pomohou s uplatněním těchto práv nejen vlády 
smluvních států, ale i organizace zaměstnanců 
a zaměstnavatelů a organizace osob se zdravot-
ním postižením.

Více informací o ILO lze v angličtině najít na 
stránkách http://www.ilo.org/.

Stanislava Makovcová

Stručná charakteristika důležitých pojmů 
ze zahraničí – I. díl
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Zákon č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní soci-
ální podpoře, a některé další zákony, přináší významnou změnu pro pěstou-
ny pečující o těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči. 
Pokud pěstoun pečuje alespoň o jedno takové dítě, bude mu od účinnosti 
zákona náležet odměna ve výši 3,3násobku částky na jeho osobní potřeby 
namísto dosavadního 0,5násobku. Odměna pěstouna se tak zvýší z dosa-
vadních 1180 na 7788 Kč.

Za každé další dítě se zvyšuje tato částka o 1416 Kč a v případě, že pů-
jde o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou 
péči, o 2124 Kč. Zvýšení odměny pěstouna se dočkají i ti, kteří pečují ales-
poň o tři děti: v tomto případě bude činit odměna pěstouna 7080 Kč a za 

každé další dítě se zvýší o 1416 Kč.
Pro pěstouny, kteří pečují o alespoň jedno těžce zdravotně postižené dí-

tě vyžadující mimořádnou péči nebo alespoň o tři děti, je důležité i to, že 
doba této péče bude započítávána do důchodového pojištění. Doposud 
byli pojištěni ze zákona pouze pěstouni, kteří vykonávali pěstounskou péči 
ve zvláštních zařízeních.

Zákon vylučuje možnost souběhu příspěvku při péči o blízkou a jinou 
osobu s odměnou pěstouna pečujícího o těžce zdravotně postižené dítě 
vyžadující mimořádnou péči.

Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 6. 2005.

(hut)

Podmínky pro pěstounskou péči o postižené 
děti se zlepší

Dne 1. května nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 
Sb., o elektronických komunikacích a o změně 
některých souvisejících zákonů. Nová právní 
úprava nahradila dříve platný zákon o telekomu-
nikacích, na jehož základě byly držitelům průka-
zu ZTP či ZTP/P a osobám s přiznanou bezmoc-
ností poskytovány slevy. Nový zákon takováto 
ustanovení již neobsahuje; § 38 odst. 3 však uklá-
dá podnikateli, který poskytuje připojení v pev-
ném místě k veřejné telefonní síti nebo přístup 
v pevném místě k veřejně dostupné telefonní síti 
povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy se 
zvláštními sociálními potřebami a zdravotně po-
stiženým osobám výběr cen nebo cenových plá-
nů, které se liší od cenových plánů poskyto-
vaných za normálních obchodních podmínek. 
Smyslem je dosáhnout toho, aby tyto osoby 
mohly používat veřejně dostupnou telefonní služ-
bu. Ztráty vzniklé poskytovateli zvláštními cenami 
kompenzuje stát prostřednictvím Českého teleko-
munikačního úřadu.

Zákon obsahuje v § 43 též zvláštní opatření 
pro zdravotně postižené občany. Poskytovatel 
univerzální služby je povinen zdravotně postiže-
ným osobám zejména

a) pronajmout nebo prodat, požádají-li o to, 
jedno speciálně vybavené telekomunikační kon-

cové zařízení přiměřené jejich zdravotnímu posti-
žení za cenu standardního telekomunikačního 
koncového zařízení,

b) zabezpečovat bezbariérový přístup k vy-
braným veřejným telefonním automatům, jejich 
dostupnost a zvláštní vybavení.

Zdravotně postiženými osobami se pro účely 
tohoto zákona rozumí

a) držitel průkazu ZTP z důvodu úplné nebo 
praktické hluchoty,

b) držitel průkazu ZTP/P,
c) osoba uznaná lékařem příslušné okresní 

správy sociálního zabezpečení za bezmocnou 
nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastník, který 
o ni osobně pečuje, nebo

d) účastník, který vychovává nebo který osob-
ně pečuje o nezletilou osobu, která mu byla svě-
řena do péče nahrazující péči rodičů na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu a která je držite-
lem průkazu podle písmene a) nebo b).

Vyhláškou č. 161/2005 Sb. byly stanoveny 
následující charakteristiky funkcí speciálně 
vybavených telekomunikačních koncových za-
řízení pro různé druhy zdravotního postižení.

1. Speciálně vybavená telekomunikační kon-
cová zařízení jsou telekomunikační koncová za-
řízení

a) umožňující zesílení a regulaci přijímaného 
hlasového signálu a zesílení vyzváněcího signá-
lu pro potřeby sluchově postižených osob,

b) se zvětšenou klávesnicí nebo klávesnicí se 
speciálními znaky nebo vybavené hlasovým vý-
stupem pro potřeby zrakově postižených osob,

c) umožňující převod přijímaného hlasového 
signálu na mechanické vibrace nebo jiný účinný 
technický systém pro potřeby sluchově postiže-
ných osob,

d) převádějící vyzváněcí signál na světelnou 
signalizaci, s možností identifikace a archivace 
čísla příchozího volání, vybavená SMS klávesnicí 
a displejem pro potřeby sluchově postižených 
osob,

e) umožňující hlasitou komunikaci a jednodu-
ché ovládání pro potřeby tělesně postižených 
osob, nebo

f) umožňující bezšňůrové připojení ke konco-
vému bodu veřejné pevné komunikační sítě pro 
potřeby osob s omezenou pohyblivostí.

2. Za speciálně vybavené telekomunikační kon-
cové zařízení se považuje i standardní telekomuni-
kační koncové zařízení vybavené účelovým doplň-
kovým zařízením, pokud jako celek splňuje jednu 
nebo více charakteristik uvedených v odstavci 1.

(hut)

Zákon o elektronických komunikacích

V rámci projektu EQUAL zaměřeného na posílení postavení nezaměst-
naných zdravotně postižených občanů na trhu práce vydala Národní ra-
da publikaci zabývající se touto problematikou. Brožura zahrnuje zá-
kladní koncepční požadavky stanovené Standardními pravidly pro 
vyrovnávání příležitostí, schválenými OSN v roce 1993. Jako velmi účin-
ný prostředek k řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 
se v řadě států ukazuje přístup označovaný jako Agenda 22, jehož pod-
statou je aplikace Standardních pravidel na úrovni regionů a obcí.

Přestože v zaměstnávání osob se zdravotním postižením mají význam-
nou roli všechny zainteresované subjekty (tj. stát, úřady práce, samospráv-
né celky, obce, zaměstnavatelé na volném trhu práce i zaměstnavatelé, 
kteří se specializují na zaměstnávání osob se zdravotním postižením), pu-
blikace se zabývá především rolí obcí. Hlavním důvodem je skuteč-
nost, že na rozdíl od jiných zaměstnavatelů mají obce k dispozici pod-

statně širší paletu nástrojů, jimiž mohou ke zlepšení situace v za-
městnávání osob se zdravotním postižením přispět. Řada nástrojů 
však nejen není obcemi využívána, ale některé nejsou ani obecně 
známy. Zejména u využívání možností Evropského sociálního fondu chybí 
potřebné know-how. Proto je do publikace zařazen i výtah podstatné části 
takového projektu, který byl přijat a je z tohoto fondu také financován.

Tematicky je publikace rozdělena na tři části. První část je věnována 
zahraničním přístupům, druhá situaci v České republice a třetí argumen-
tům pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zkušenosti z Vel-
ké Británie jsou zařazeny proto, že spolu s Francií jde o zahraniční part-
nery Národní rady v rámci uvedeného projektu.

Publikace je k dispozici v kanceláři NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 
Praha 7 nebo je možné si objednat její zaslání na telefonu 266 753 425, 
případně e-mailem na adrese l.veinlichova@nrzp.cz.

(hut)

Publikace s cennými informacemi 
z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením
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Novinku v kalendáři odborných mezinárodních 
veletrhů představí v letošním roce společnost Ve-
letrhy Brno. Stávající listopadové veletrhy MEFA 
a REHAPROTEX změnily svoji koncepci a přešly 
pod nový projekt HOSPIMedica, který proběhne 
od 13. do 16. září 2005. Na brněnském výstavišti 
se stejně jako v minulých letech představí největ-
ší přehlídka výrobků, služeb a kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek ve střední a východní 
Evropě.

HOSPIMedica je jedinečným setkáním, které 
můžete využít k otestování nových výrobků přímo 
na ploše veletrhu. Vystavovatelé nabídnou špičko-
vou zdravotnickou techniku a techno-
logie, které odrážejí poslední trendy 
v diagnostice, léčebných postupech, 
protetice a rehabilitaci. HOSPIMedica 
naváže také na vše, co v minulosti do-
plňovalo zmíněné veletrhy.

Nadcházející ročník veletrhu bude 
obohacen o řadu zajímavých novi-
nek, jejichž smyslem je rozšířit dopro-
vodný program a rozvinout diskusi 
o řadu aktuálních témat. Dostupností 
zdravotní péče pro handicapované 
občany a diskriminací zdravotně po-
stižených se bude na svých konferen-
cích zabývat Národní rada zdravotně 
postižených ČR. Celkem 35 družstev 
z Česka, Maďarska, Polska a Sloven-
ska se utká o Pohár ministra práce 
a sociálních věcí a Pohár primátora 
města Brna v rámci 3. národních her 
zdravotně postižených.

V pavilonu A2 se znovu uskuteční 
prezentace nestátních neziskových or-
ganizací s humanitárním zaměřením 
„Pro Váš úsměv“. Návštěvníkům se 
představí chráněné dílny a neziskové 
organizace, k vidění budou ukázky hi-
poterapie a canisterapie, dveře doko-
řán otevřou poradny pro život s posti-

žením, právní poradna pro neziskové organizace 
a poradna Bariéry. Četné příznivce si jistě najde 
výstava fotografií „Život nejen na kolech“, divadelní 
a taneční vystoupení osob s postižením i bez či vi-
deoprojekce z činnosti nestátních neziskových or-
ganizací.

Během čtyř zářijových dnů se uskuteční také 
celá řada zajímavých seminářů například na té-
mata „O bezbariérovém webu“, „Od sociálních 
služeb a chráněné práce k sociálnímu podniká-
ní“, „Kolokvium podporovaného zaměstnávání“ 
či „O kompenzačních pomůckách a službách pro 
nevidomé“.

Zdravotnické veletrhy MEFA a REHAPROTEX 
si v tuzemsku i zahraničí vybudovaly pozici vý-
znamných veletrhů. Věříme, že i HOSPIMedica 
konaná v termínu 13.–16. 9. 2005 se stane vý-
znamným veletrhem nejen v České republice, ale 
zejména v regionu střední a východní Evropy. 
Podrobnější informace k doprovodnému progra-
mu, harmonogram odjezdů bezbariérového vla-
ku, který je určen zdravotně postiženým a je-
jich doprovodu, bude průběžně zveřejňován na 
stránkách www.hospimedica.cz..

Šárka Robešová

V září bezbariérovým vlakem přímo 
na největší přehlídku kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek HOSPIMedica

Sociálně právní minimum usnadní 
orientaci v legislativě
Národní rada nabízí Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. JUDr. Jan Hutař do publikace zařadil významné změny v legislativě: nové koefi-
cienty platné pro výdělky částečných invalidních důchodců v roce 2005, změny v zákoně o sociální potřebnosti, důležité pasáže z nového zákona o za-
městnanosti a plný text prováděcí vyhlášky. Publikace obsahuje i vzor správní žaloby jako opravného prostředku proti rozhodnutí ve správním řízení 
a vzor přihlášky na důchodové pojištění z důvodu péče o osobu blízkou.

Brožuru získáte (za příspěvek na její vydání ve výši 80 Kč) v Centrech pro zdravotně postižené a v sídle Národní rady zdravotně postižených ČR. 
Telefonicky si ji můžete objednat na čísle 266 753 425. (pel)


