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NRZP ČR a předsednictví České republiky v EU 
Od 1. ledna 2009 předsedá Česká republika 

Evropské unii. Je to významná pocta, ale i odpo-

vědnost. Česká republika organizuje nejvýznam-

nější jednání orgánů Evropské unie a je v čele 

všech delegací, které jednají jménem Evropské 

unie s ostatními státy celého světa. Hlavním hes-

lem předsednictví, které si Česká republika určila, 

je „Evropa bez bariér“. Toto motto není zaměřeno 

na problematiku zdravotního postižení, ale má 

symbolizovat snahu České republiky o odstranění 

všech překážek v pohybu zboží, kapitálu, pracovní 

síly a dalších komodit. 

NRZP ČR využila předsednictví České repub-

liky a výše uvedeného hesla ke zviditelnění proble-

matiky zdravotního postižení. Heslo jsme upravili 

na „Evropou bez bariér“ a chceme jím zdůraznit, 

že nám jde o volný pohyb lidí se zdravotním 

postižením v rámci Evropské unie. Tomuto tématu 

jsme také přizpůsobili naše hlavní aktivity v rámci 

českého předsednictví. NRZP ČR společně se 

Švédskou federací osob se zdravotním postižením 

připravily společný projekt „Evropou bez bariér“. 

Projekt má zmapovat legislativu v členských ze-

mích EU, která napomáhá individuálnímu cesto-

vání osob se zdravotním postižením. Cílem je 

navrhnout postupné sjednocování této legislativy 

a dokladů, které umožní stejná zvýhodnění při 

cestování osob se zdravotním postižením jednotli-

vými zeměmi EU. 

Ve dnech 20. až 21. dubna 2009 se v Top Hotelu 

Praha uskuteční mezinárodní konference této inici-

ativy. Tématy budou sjednocení právních norem 

vedoucí k vyrovnání příležitostí při individuálním 

cestování osob se zdravotním postižením, Euroklíč 

jako cesta ke svobodě a první výsledky společ-

ného projektu „Evropou bez bariér“. Konference 

byla zařazena do doprovodných akcí předsednictví 

České republiky v EU a bude se konat pod záštitou 

místopředsedy vlády Petra Nečase. Bude na ni 

navazovat konference ministrů sociálních věcí EU, 

které se účastní také představitelé osob se zdra-

votním postižením jednotlivých členských zemí. 

Velmi významnou akcí, která má přímou sou-

vislost s předsednictvím České republiky v EU, je 

zasedání předsednictva Evropského fóra zdra-
votně postižených (EDF), které se uskuteční ve 

dnech 28. února až 1. března 2009 v Top Hotelu 

Praha. Jednání předsednictva EDF se vždy koná 

v předsednické zemi EU. Tohoto jednání se účastní 

70 vrcholných představitelů organizací zdravotně 

postižených v členských zemí EU. Hlavní agendou 

bude příprava evropské směrnice o osobách se 

zdravotním postižením, ratifikace Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním postižením, pří-

stupné cestování a další témata. Je zřejmé, že se 

jednání nevyhne ani tématu ekonomické krize 

a jejího dopadu na osoby se zdravotním po-

stižením. Na slavnostní zasedání předsednictva 

EDF byli pozváni místopředsedové vlády Alexandr 
Vondra a Petr Nečas, ministr Michael Kocáb, 

předseda zdravotního a sociálního výboru Posla-

necké sněmovny Zdeněk Škromach a předsed-

kyně téhož výboru v Senátu Alena Palečková. 

Jednání se zúčastní také vedoucí sekretariátu 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 

Pavel Ptáčník a další představitelé hnutí osob se 

zdravotním postižením v České republice. 

NRZP ČR v rámci českého předsednictví v EU 

iniciovala vznik tzv. Středoevropské skupiny pro 
osoby se zdravotním postižením. Ve dnech 3. až 

4. února 2009 se v Turčianských Teplicích setkali 

představitelé NRZP ČR, Národní rady občanů se 

zdravotním postižením Slovenské republiky a Pol-

ské národní rady osob se zdravotním postižením. 

Polskou republiku současně zastupuje Boleslaw 
Pecha, poslanec polského Sejmu. Smyslem této 

iniciativy je komparace legislativy států Středo-

evropské skupiny a vytváření společných návrhů 

ke sjednocování právních předpisů. Jednou z čin-

ností této skupiny bude také vytváření vlastních 

projektů, které by umožnily odstraňování bariér 

mezi jednotlivými státy při cestování osob se zdra-

votním postižením. Součástí této iniciativy je také 

projekt Euroklíč a jeho zavedení ve Slovenské 

a Polské republice. 

Poslední akcí českého předsednictví v EU, kte-

rou organizuje NRZP ČR, je mezinárodní kon-

ference pod názvem „Přístupné cestování“. 

Tato konference se uskuteční ve dnech 26. až 

27. května 2009 v KCP Praha. Akce je pokračová-

ním cyklu konferencí „Bez bariér“, které se konají 

každoročně v měsíci květnu a jejichž pořadatelem 

je NRZP ČR. 

Mimo tyto velké oficiální akce, které jsou sou-

časně zařazeny v oficiálním kalendáři doprovod-

ných akcí předsednictví České republiky v EU, se 

bude konat řada dalších akcí, které nemají přímou 

souvislost s předsednictvím v EU. Patří mezi ně 

například předávání cen MOSTY za rok 2008, 

výstava NON-HANDICAP a další. 

Organizátoři velmi přivítají aktivní účast člen-

ských organizací NRZP ČR na jednotlivých akcích. 

Věříme, že členské organizace využijí této mož-

nosti k prezentaci své práce a jejímu zviditelnění. 

Václav Krása, předseda NRZP ČR

Příspěvek na bydlení a jeho výpočet
Nařízením vlády č.449/2008 Sb. byla stanovena výše normativních nákladů 

na bydlení platná pro rok 2009. Výše normativních nákladů je spolu s výší pří-

jmu a procentem vynakládaným na bydlení jedním ze základních kritérií pro 

přiznání příspěvku na bydlení. Tento příspěvek je jedinou dávkou státní so-

ciální podpory, která je určena i pro osamělé osoby či rodiny bez nezaopat-

řených dětí. Jde o dávku nárokovou, to znamená, že při splnění daných pod-

mínek musí být na žádost přiznána. 

Podmínky pro přiznání příspěvku jsou v zásadě dvě. První je to, že náklady 

vynakládané na bydlení činí v Praze nejméně 35 % a v ostatních obcích nej-

méně 30 % čistého příjmu. Druhou podmínkou je, že požadované minimální 

procento příjmu vynakládané na bydlení je menší než částka normativních 

nákladů na bydlení. Na základě těchto podmínek a znalosti výše uvedených 

normativních nákladů na bydlení lze stanovit přesnou částku, při které bude 

stanovené procento nákladů na bydlení rovno normativním nákladům a pří-

spěvek ve výši rozdílu mezi požadovaným procentem příjmu a normativními 

náklady by byl nula, a tedy příspěvek by již nenáležel. Tuto částku získáme 

tak, že částku normativních nákladů vydělíme v Praze hodnotou 0,35 a mimo 

Prahu hodnotou 0,30. 

Ukážeme si to na příkladu osamělého člověka žijícího v Praze v nájemním 

bytě. Normativní náklady na bydlení jsou 5 088 Kč (viz tabulka). 

5 088 / 0,35 = 14 537

Budeme-li tuto částku považovat za příjem, pak při požadovaném pro-

centu nákladů na bydlení ve výši 35 % a provedení výpočtu 14 537 * 0,35 

dostaneme částku 5 088 Kč, tedy částku rovnou normativním nákladům. 

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny zvlášť pro byty nájemní 

a zvlášť pro byty družstevní či ve vlastnictví. Vzhledem k tomu, že nárok na 

výplatu dávek státní sociální podpory, a tedy i příspěvku na bydlení lze uplat-

nit i zpětně, uvádí se kromě normativních nákladů platných pro rok 2009 

i normativní náklady na bydlení platné pro rok 2008. 

Číslo 1 / 2009 | 10. ročník



strana 2

Rok 2009
Normativní náklady na bydlení v bytech užívaných na základě nájemní 

smlouvy:

Počet osob

v rodině 

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

 

Praha 

 více než

100 000 

 50 000 –

99 999 

 10 000 –

49 999 

 

do 9 999 

 1   5 088  4 045  3 804  3 380  3 165 

 2   7 380  5 952  5 622  5 042  4 747 

 3  10 140  8 274  7 842  7 083  6 698 

 4 a více  12 737  10 487  9 966  9 051  8 587 

Maximální výše příjmu, do které může náležet příspěvek na bydlení v bytech 

užívaných na základě nájemní smlouvy:

Počet osob

v rodině

 Maximální výše příjmu podle počtu obyvatel obce v Kč 

 

Praha 

 více než

100 000 

 50 000 –

99 999 

 10 000 –

49 999 

 

do 9 999 

 1  14 537 13 483 12 680  11 266 10 550  

 2   21 085 19 840 18 640  16 806 15 823

 3  28 971 27 580 26 140 23 610  22 326

 4 a více 36 391  34 956 33 220 30 170 28 623

Normativní náklady na bydlení v družstevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob

v rodině

 Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč 

 

Praha 

 více než

100 000 

 50 000 –

99 999 

 10 000 –

49 999 do 9 999 

 1   3 109   3 109   3 109   3 109   3 109 

 2   4 719   4 719   4 719   4 719   4 719 

 3  6 654  6 654  6 654  6 654  6 654 

 4 a více  8 516  8 516  8 516  8 516  8 516 

Maximální výše příjmu, do které může náležet příspěvek na bydlení v druž-

stevních bytech a bytech vlastníků:

Počet osob

v rodině

 Maximální výše příjmu podle počtu obyvatel obce v Kč 

 

Praha 

 více než

100 000 

 50 000 –

99 999 

 10 000 –

49 999 

 

do 9 999 

 1 8 882   10 363 10 363 10 363 10 363

 2 13 482 15 730 15 730 15 730 15 730

 3 19 011 22 180 22 180 22 180 22 180

 4 a více  24 331  28 386  28 386  28 386  28 386

Všimněte si, že částka, do které může náležet příspěvek na bydlení 

v Praze, je nižší než v jiných obcích. Je to dáno tím, že normativní náklady na 

bydlení v družstevních bytech a bytech ve vlastnictví jsou závislé jen na počtu 

osob, nikoliv již na velikosti obce, a v Praze je nutné pro nárok na příspěvek 

vynakládat 35% příjmu, zatímco všude jinde 30 %. Nejde o chybu, ale 

o důsledek tohoto zákonného požadavku. 

Rok 2008
Normativní nájemné v nájemních bytech v obcích podle počtu obyvatel: 

počet osob

v rodině Praha

přes

100 000

50 000 –

99 999

10 000 – 

49 999 do 9 999

1 4182 3383 3155 2895 2747

2 6091 4998 4686 4331 4128

3 8401 6971 6563 6099 5834

4 a více 10549 8824 8332 7772 7453

O příspěvek na bydlení však nemá cenu žádat v případě, že měsíční pří-

jem je rovný nebo vyšší, než je uvedeno v následující tabulce. Důvod je ten, 

že při tomto příjmu je 30 % (příp. 35 % v Praze) právě rovno normativním 

nákladům, a tedy rozdíl by byl nulový:

počet osob

v rodině
Praha

přes

100 000

50 000 –

99 999

10 000 –

49 999
do 9 999

1 11948 11276 10516 9650 9156

2 17402 16660 15620 14436 13760

3 24002 23236 21876 20330 19466

4 a více 30140 29413 27773 25906 24843

Byty družstevní a ve vlastnictví, jednotně jen podle počtu osob:

Počet osob 

v rodině

Normativní 

náklady

Maximální výše 

příjmů v Praze

Maximální výše 

příjmů mimo Prahu

1 2653 7 580 8 843

2 4055 11 585 13 516

3 5763 16 465 19 210

4 a více 7385 21 100 24 616

Výpočet příspěvku
Příspěvek vypočítáme jako rozdíl mezi 30 %, resp. 35 % příjmu a normativ-

ními náklady.

Příklad 1
Osamělá osoba žije v Praze s důchodem ve výši 9 000 Kč. Pokud bydlí 

v nájemním domě, musí na bydlení vynakládat nejméně částku 3 150 Kč. Do 

nákladů na bydlení se započítávají kromě nájemného náklady za plyn, elek-

třinu, vodné, stočné, odvoz odpadu, centrální vytápění nebo náklady za 

pevná paliva. Pokud by tato osoba vynakládala méně než 3 150 Kč, nárok na 

příspěvek mít nebude, neboť náklady na bydlení nedosahují 35 % jejího pří-

jmu. Pokud by náklady na bydlení byly vyšší, náležel by jí příspěvek na byd-

lení ve výši rozdílu mezi částkou 3 150 Kč, což je právě 35 % z 9 000 Kč, 

a normativními náklady na bydlení, které v roce 2009 činí 5 088 Kč. Příspěvek 

na bydlení by tedy činil 1 938 Kč měsíčně. Příspěvek v této výši by náležel 
bez ohledu na to, zda by náklady na bydlení činily 3 150 Kč, 4 000 Kč, 
5 000 Kč či jakoukoliv částku vyšší než 3 150 Kč. Důvod je ten, že výše 
nákladů na bydlení s výjimkou stanoveného minimálního procenta není 
pro výši příspěvku směrodatná. 

Při stejné výši příjmu a výdajích na bydlení alespoň ve výši 3 150 Kč by 

měla tato osoba nárok na příspěvek na bydlení i v roce 2008, a to ve výši 

1 032 Kč měsíčně. Naopak pokud by za stejných okolností bydlela v druž-

stevním bytě nebo bytě, který má ve vlastnictví, nárok na příspěvek mít 

nebude, protože normativní náklady na bydlení jsou pro jednu osobu 

3 109 Kč, což je částka nižší než 3 150 Kč. V tomto případě nebude splněna 

podmínka, že 35 % příjmu je částka nižší, než jsou normativní náklady. Při 

bydlení v jakékoliv obci mimo Prahu by ovšem i při bydlení v družstevním 

bytě nebo vlastnickém bytě nárok na příspěvek měla, neboť 30 % z částky 

9 000 Kč činí 2 700, a příspěvek by tedy byl 409 Kč. 

Příklad 2
Tříčlenná rodina v obci s 85 tisíci obyvateli bydlí v nájemním bytě.

čistý příjem otce  17 000 Kč 

matka pobírá rodičovský příspěvek 7 600 Kč

rozhodný příjem  24 600 Kč

30 % příjmů  7 380 Kč

normativní náklady na bydlení dané rodiny v dané obci  7 842 Kč

Příspěvek na bydlení 7 842 – 7 380 = 462 Kč, což bude výše příspěvku na 

bydlení za předpokladu, že náklady na bydlení budou činit alespoň 7 380 Kč. 

Pokud by byl rodičovský příspěvek vyplácen ve snížené míře, tj. v částce 

3 800 Kč měsíčně, pak by činil rozhodný příjem 20 800 Kč a 30 % částky jako 

podmínka nákladů na bydlení 6 240 Kč, výše příspěvku by byla 1 602 Kč. 

Při výpočtu příspěvku na bydlení tedy postupujeme tak, že podle počtu 

osob v rodině a velikosti obce najdeme normativní náklady, a to podle typu 

bydlení buď v tabulce pro bydlení v nájemních bytech, nebo bytech ve vlast-

nictví čili družstevních. V tabulce maximální výše přijmu zjistíme, zda náš pří-

jem není vyšší než maximální výše příjmu, do které může příspěvek náležet. 

Je-li náš příjem nižší, spočítáme 30 % z čistého příjmu a porovnáme s náklady 

na bydlení. Jsou-li náklady na bydlení vyšší než uvedených 30% a v Praze 

35 %, spočítáme rozdíl mezi částkou, která toto procento tvoří, a částkou nor-

mativních nákladů. 

Normativní náklady na bydlení za rok 2008 uvádím z toho důvodu, že podle 

ustanovení § 53 odst. 1, písm. d) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře, dávka přiznaná od pozdějšího data, než od jakého náleží, se přizná 

nebo zvýší, a to ode dne, od něhož dávka nebo zvýšení náleželo, nejdéle však 

tři roky nazpět ode dne, kdy osoba o zvýšení nebo přiznání dávky požádala.

Srovnáme-li totiž částky, do kterých může příspěvek na bydlení náležet, 

zjistíme, že v řadě případů, zejména u osamělých osob v menších obcích, 

u nájemného bydlení vznikl nárok na příspěvek již v roce 2008.
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Změna v rodičovském příspěvku
Zákonem č. 414/2008 Sb. byl s účinností od 1. ledna 2009 zakotven nárok na 

pobírání rodičovského příspěvku ve výši 3 000 Kč měsíčně pro rodiče dětí 

dlouhodobě zdravotně postižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně 

postižených, kterým nenáleží příspěvek na péči podle zákona o sociálních 

službách, a to v roce 2009 od 7 do 10 let věku dítěte, do roku 2010 pak od 7 do 

15 let věku dítěte. O příspěvek je nutné zažádat na příslušném úřadu práce. 

Hlavními potencionálními příjemci příspěvku budou rodiče dětí s interními 

nemocemi a dětí odkázaných na dietní stravování. Jak je v kraji zvykem, není 

doba pobírání rodičovského příspěvku u dětí starších čtyř let započítávána 

do důchodového pojištění. Rodiče dětí, kteří si o příspěvek požádají, by tedy 

měli důchodovému pojištění věnovat náležitou pozornost.                Jan Hutař 

Ohlédnutí za konferencí k Evropskému dni osob 
se zdravotním postižením
Evropská komise ve spolupráci s Evropským 

fórem osob se zdravotním postižením (EDF) pořá-

dala 1. a 2. prosince konferenci při příležitosti 
Evropského dne osob se zdravotním posti-
žením. Akce v bruselském konferenčním centru 

EK Charlemagne se zúčastnilo přibližně 300 před-

stavitelů organizací OZP (včetně NRZP ČR) a pří-

slušných úřadů z celé Evropské unie. 

Konferenci zahájili eurokomisař Vladimír Špidla 

a předseda EDF Yannis Vardakastanis, kteří na-

stínili význam problematiky zdravotního postižení, 

úkoly a výsledky práce Evropské komise na tom-

to poli.

Hlavním tématem konference, jejíž podtitul letos 

zněl „jednat lokálně pro společnost pro všech-
ny“, bylo prosazování práv zdravotně po stiže-

ných občanů prostřednictvím jejich integrace 
na regionální a místní úrovni a naplňování 
Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením. Z tohoto zorného úhlu se řečníci 

z mnoha evropských institucí a neziskových orga-

nizací zabývali specifickými problémy, jako jsou 

dosah evropských legislativních opatření na ko-

munální úrovni, přístupnost ve městě, městská 

politika pro OZP, zkušenosti s Agendou 22, spo-

lupráce mezi místními organizacemi OZP a před-

staviteli místních orgánů, obeznamování předsta-

vitelů místních úřadů s Úmluvou OSN, evropské 

sociální fondy a evropské fondy rozvoje regionů, 

přístupný turismus a podobně. Byla podána řada 

konkrétních a podnětných příkladů začleňování 

zdravotně postižených občanů do společnosti 

i řešení otázky zpřístupňování prostředí pro 

všechny, zejména na úrovni obcí. 

Účastníci konference byli vyzváni, aby vznesli 

své návrhy na budoucí strategii Evropské komise 

v problematice zdravotního postižení. Z tohoto 

projektu vzešlo pět priorit, na něž je nutno se 

v budoucnu zaměřit: zaměstnávání, vzdělávání, 
přístupnost prostředí a služeb, samostatný 
život a politické, občanské a veřejné zapojení 
OZP. Zúčastnění rovněž vyjádřili své podněty 

k příští konferenci ke Dni osob se zdravotním 

postižením, jež by se podle nich měla zabývat 

zejména zdravotně postiženými občany a jejich 

rodinami, přístupností pro všechny a Úmluvou 

OSN o právech OZP.

Ondřej Folk

Potřebujete poradit? 
Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory působí při NRZP 

ČR již mnoho let. Nabízí především odborné sociální a sociálně právní poraden-

ství. O vysoké kvalitě poskytovaných služeb svědčí skutečnost, že se značná 

část klientely do poradny vrací. Máte-li nějaký zdravotní handicap, o trápení 

většinou není nouze. Skončí vám platnost průkazu ZTP a nový vám nechtějí 

přiznat? Doslouží vám sluchadlo a lékař nechce předepsat nové? Potřebujete 

příspěvek na péči, abyste si mohli uhradit služby, které vám poskytuje organi-

zace, firma nebo milující rodina, která se o vás stará? Stále je co řešit. 

A od toho jsme tu my – vyškolení odborní poradci, pracovníci s letitými 

zkušenostmi, praxí a především chutí do téhle práce. Pomůžeme vám nejen 

sepsat odvolání proti zamítnutí vaší dávky nebo příspěvku, ale také poradíme 

v zapeklitých situacích, najdeme oporu v zákoně, doporučíme vhodné zaří-

zení, vyslechneme a poradíme – a ještě ke všemu bezplatně. 

V roce 2008 využilo služeb poradny 5 338 klientů. Bylo jim poskytnuto 
celkem 6 066 služeb, z toho 1 250 kontaktů (krátkých dotazů) a 4 816 
intervencí (delších dotazů, především odborného rázu). Dotazy se nejčas-

těji týkaly příspěvku na péči, bytové problematiky, pojištění či důchodu.

Poslání, cíle a činnost poradny
Posláním poradny je prostřednictvím odborného sociálního poradenství 

dosáhnout zvýšení soběstačnosti osob se zdravotním postižením při jejich 

integraci do společnosti.

Cílem poradny je poskytovat rady, informace, pomoc a podporu osobám 

se zdravotním postižením, které se ocitly v nepříznivé životní situaci a které ne-

jsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

Komu je poradna určena?
Na poradnu se mohou obrátit osoby se zdravotním postižením bez ohledu na 

druh a rozsah zdravotního postižení, jejich rodinní příslušníci a lidé z blízkého 

sociálního okolí osob se zdravotním postižením v rámci celé ČR, které se 

dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami.

Co poradna nabízí?
Poradna nabízí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální 

poradenství v následujících oblastech:

– sociálně právní poradenství 

– právní poradenství (bytová problematika, občanské, rodinné a pracovní právo) 

– speciálně pedagogické poradenství 

–  odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým handicapem ve zna-

kovém jazyce

–  poradenství v oblasti odstraňování bariér a bezbariérových úprav bytů 

a bytových domů 

–  poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních 

pomůcek 

– konzultační a informační činnost 

–  zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce s pomáhajícími orga-

nizacemi 

–  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí klienta 

– přednášková činnost 

Odborné sociální poradenství je poskytováno: 
Telefonicky, elektronicky, písemně, osobně, neslyšícím také formou SMS

Kontaktní údaje: 
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, tel.: 266 753 427, fax: 266 753 431,

e-mail: poradna@nrzp.cz, www.nrzp.cz

Jak nás najdete:
Poradna v budově Pražské teplárenské, 3. patro, dveře č. 332. Dopravní spo-

jení: metro C – Nádraží Holešovice – výstup směr vlakové nádraží. Vysoký červe-

ný panelový dům – budova Pražské teplárenské je vidět již od východu z metra. 

Základní informace o poradně zájemci najdou i na letáku vkládaném do 

tohoto čísla Skoku do reality. Upozorňujeme čtenáře, že údaje o provozní 

době uvedené na letáku doznaly změn. Nově jsou vám naši odborníci k dis-

pozici v následujících časech:

Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 16.30 Úterý 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Středa  9.00 – 12.00  13.00 – 17.00 Čtvrtek 9.00 – 12.00  13.00 – 16.00

Pátek 9.00 – 11.00 

Poradci: 
JUDr. Věra Dreslerová (tel.: 266 753 422, 736 771 700), JUDr. Pavel Jungr 

(tel.: 266 753 422), Mgr. Ivana Šťastná (tel.: 266 753 422), JUDr. Lucie Víšková 

(tel.: 266 753 422).

Poradenství ve znakovém jazyce: 
Jitka Vrchotová, DiS. tel.: 266 753 431, nebo (také SMS): 736 105 585

Poradci na infolince:
Mgr. Monika Heczková (tel.: 266 753 427), Mgr. Markéta Outratová (tel.: 

266 753 427)
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Podnět NRZP ČR týkající se porušování stavební 
legislativy
Na základě opakovaného hrubého porušování sta-

vební legislativy v oblasti bezbariérového užívání 

staveb podává NRZP ČR podnět k dalším jedná-

ním o této problematice. Národní rada dlouho-

době monitoruje situaci v oblasti životního pro-

středí zdravotně postižených. Bohužel je nutné 

konstatovat, že situace v oblasti bezbariérového 

užívání staveb se nelepší. Naopak stále častěji 

jsou uváděny do provozu stavby, které nejenom 

že nejsou v souladu s platnou legislativou, ale 

navíc jsou pro osoby se zdravotním postižením 

nebezpečné. Lze dokonce konstatovat, že na 

každé stavbě nalezneme nesoulad s předpisy 

o bezbariérovém užívání, někde jde o drobnosti, 

častěji se ale jedná o zásadní chyby nebo chyby 

koncepčního charakteru. V dopravních stavbách 

se množí případy, kdy navržené nebo provedené 

řešení přímo a trvale ohrožuje účastníky silničního 

provozu.

Analýzou příčin nedodržování stavební legisla-

tivy a návrhem opatření, která zajistí dodržování 

právních předpisů v oblasti bezbariérového uží-

vání staveb, byl na základě usnesení vlády ze dne 

3.1.2007 č.4 pověřen ministr pro místní rozvoj. 

NRZP ČR (pracovní skupina NRZP ČR Bariéry) 

zpracovala podrobný materiál, ve kterém analyzo-

vala příčiny nedodržování předpisů ukládajících 

bezbariérové užívání staveb (BUS) a navrhla řešení 

pro nápravu situace. Pracovní skupina po celý rok 

2007 monitorovala práci MMR na uvedeném usne-

sení vlády, výsledky však byly velice neuspokojivé. 

Na základě dokumentu „Informace“ zaslaného 

v lednu 2008 Vládním výborem pro zdravotně 

postižené občany provedlo MMR pouze analýzu 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů 

a konstatovalo, že odpovědnost za bezbariérové 

užívání staveb je jednoznačně a adresně stano-

vena v zákoně č. 183/2006 Sb. Dále v dokumentu 

MMR konstatovalo, že právní úprava problematiky 

je dostatečná a konkrétní, práce stavebních úřadů 

se v poslední době zlepšuje.

Zkušenosti jsou ale jiné! Například na jaře 
2008 provedla NRZP v součinnosti se SFDI 
kontrolu projektové dokumentace dopravních 
staveb (142 projektů). V  souladu s platnou 
legislativou z hlediska bezbariérového užívání 
stavby bylo pouze 9 (!!) projektů. 

Většina chyb byla zásadních, realizací staveb 

by došlo k omezení samostatného a bezpeč-

ného pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, ke vzniku nových bariér, 
v některých případech i k obecnému ohrožení. 
Ke všem 142 stavbám proběhlo stavební řízení 

(ohlášení stavby nebo stavební povolení) a stavba 

byla rozhodnutím speciálního stavebního úřadu 

povolena.

Z následných jednání se zpracovateli dokumen-

tace (autorizované osoby) a s investory (zastupi-

telstva měst a obcí) vyplynula prostá skutečnost. 

Projektanti neumějí projektovat v souladu s před-

pisy o bezbariérovém užíváním stavby. Povinné, 

legislativou stanovené úpravy pro osoby s omeze-

nou schopností pohybu a orientace autorizované 

osoby buď přímo ignorují, nebo nesprávně apli-

kují. Investoři jako laici nejsou schopni bezbarié-

rové užívání stavby posoudit a logicky se spoléhají 

na profesionální firmy (projektové kanceláře, ateli-

éry, autorizované osoby atd.). Ty ale selhávají. 

Investoři si dále v dobré víře 

opatřují posudky o souladu 

projektové dokumentace s bez-

bariérovým užíváním stavby 

u různých občanských sdružení 

zdravotně post ižených. 

Posudky mají velmi kolísavou 

a neprofesionální úroveň, jde 

spíš o podporu záměru než 

o profesionální posouzení 

z hlediska BUS. 

Stavební úřad bez ohledu 

na soulad s přepisy o BUS 

stavbu povoluje. Obecně lze 
říci, že bezbariérové úpravy 
nikdo profesionálně nehod-
notí, neexistuje žádný spe-

cialista – konzultant, expert, 

neexistuje specializace pro 

bezbariérové užívání staveb, neexistuje instituce 

nebo dotčený orgán, který by tyto zájmy hájil, pře-

stože podle stavebního zákona bezbariérové uží-

vání stavby je veřejným zájmem.

Základní systém právních předpisů, který v ČR 

upravuje povinnosti zajištění bezbariérového uží-

vání staveb, je v podstatě úplný – jde o definici 

staveb, kterých se bezbariérové užívání týká, defi-

nici cílové skupiny, tedy osob s omezenou schop-

ností pohybu a orientace, i vymezení odpo vědnosti 

za bezbariérové užívání v průběhu jed notlivých 

řízení – během územního rozhodování, stavebního 

řízení, vlastní stavby i jejího užívání. Navazující 

předpisy nižší právní úrovně již tak jednoznačné 

a ucelené nejsou. Předpisy v působnosti MMR 

dále rozvíjejí základní systém legislativy a podrob-

něji popisují jednotlivá bezbariérová opatření. Nao-

pak předpisy z resortu MD nejsou jednotné, různá 

terminologie a rozpory vedou k nestejnému 

výkladu předpisů a následně k chybám při řešení 

přístupnosti. Jak v resortu stavebnictví, tak v do-

pravě navazují na prováděcí vyhlášky k příslušným 

zákonům technické podklady (české technické 

normy, technické specifikace, technické pod-

mínky, vzorové listy apod.) Způsob tvorby těchto 

technických materiálů (které jsou v praxi projek-

tanty nejčastěji využívanými podklady) však neza-

ručuje optimální zapracování bezbariérových 

požadavků daných právním prostředím, v ČSN 

jsou i rozpory s vyšší legislativou. 

Dalším nedostatkem je, že bezbariérové řešení 

není vyžadováno a důsledně kontrolováno na 

všech stupních PD, například již v procesu územ-

ního plánování a při užívání stavby. Stejně tak je 

velkým nedostatkem, že při schvalování a posu-

zování dopravních prostředků není zakotvena 

povinnost prověření interakce s dopravní cestou 

(stavbou).

Jak již bylo v úvodu zmíněno, při realizaci úprav 

pro bezbariérové užívání staveb se v praxi setká-

váme s velkým množstvím nedostatků. Chyby 

v bezbariérovém užívání staveb se objevují po 

celém území ČR. Z uvedeného jednoznačně 
vyplývá, že poměrně dokonalá soustava legis-
lativních předpisů neplní svůj účel, jedná se 
tedy o hrubou systémovou chybu s dopadem 
na celé území republiky. Znamená to rovněž, že 
zmíněné nařízení vlády z 3.ledna 2007 nebylo 
naplněno.

Kde vznikají bariéry a kdo je v odpovědný za 

dodržení přístupnosti v jednotlivých etapách 

stavby (od studie přes územní a stavební řízení po 

dobu stavby, při udělení souhlasu s užíváním, po 

celou dobu životnosti stavby, při udržovacích pra-

cích atp.)? 

Ve zjednodušeném přehledu je uvedena etapa 

stavby a stavebním zákonem daná osoba nebo 

instituce, která za bezbariérové užívání stavby 

v dané etapě odpovídá:

Etapa stavby: Odpovědnost:

Užívání stavby investor

Kolaudační souhlas stavební úřad

Kolaudační prohlídka stavební úřad

Stavba + kontrolní  dodavatel –

   dny    stavbyvedoucí,

     stavební úřad 

a investor

Stavební povolení stavební úřad

PD autorizovaná osoba

Územní řízení odbor územního 

    plánování

PD autorizovaná osoba

Studie odbor územního 

    plánování 

PD autorizovaná osoba

Záměr investora investor

Z uvedeného přehledu jednoznačně vyplývá, že 

jde o selhání mnoha institucí, uveďme alespoň 

některé:

Školství – systém vzdělávání:
1. SŠ a VŠ  
– studenti většinou nejsou v průběhu studia sezná-

meni se základními principy přístupnosti, s ele-

mentární typologií z hlediska prostorových a mani-

pulačních nároků ani s problematikou komplexního 

bezbariérového užívání staveb (Design for all),

– základní vzdělávací moduly pro bezbariérové 

užívání staveb nejsou dostatečné, někde zcela 

chybí, někde jsou přednášeny zastaralé nebo 

nesprávné informace.

2. ČKAIT, ČKA 
– projektanti a stavbyvedoucí nemají odpovídající 

znalosti o bezbariérovém užívání staveb,

– chybí tematický okruh se zkušebními otázkami 

Novostavba „bezbariérového“ chodníku. Hrubé chyby – místo rampy jsou 

vysoké obrubníky, chybí hmatové úpravy.
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při získávání odborné způsobilosti a autorizace 

a chybí přítomnost odborníka na přístupnost při 

zkouškách,

– autorizované osoby neprojektují s ohledem na 

bezbariérové užívání stavby,

– nefunguje celoživotní vzdělávací proces v oboru 

bezbariérového užívání staveb.

3. Autorizovaní inspektoři 
– jejich činnost zatím nelze posoudit,

– chybí komplexní tematický okruh se zkušebními 

otázkami při získávání certifikátu a přítomnost 

odborníka na přístupnost při zkouškách.

4. Literatura a vzdělávání
– chybí základní dokumenty tvorby bezbariéro-

vého prostředí, manuály, vzorové příklady, ele-

mentární typologie z hlediska prostorových 

a manipulačních nároků, dokumenty s řešením 

komplexního bezbariérového užívání staveb i spe-

cifické podrobnosti zvláštních staveb (např. dráhy, 

železnice), ze kterých by bylo možné čerpat infor-

mace,

– informace o bezbariérovém užívání staveb jsou 

velice roztříštěné, šíří se nekvalifikované výklady 

o aplikaci právních norem i o technickém řešení 

bezbariérového užívání stavby, vydávají se publi-

kace, které neprošly oponenturou specialistů, 

publikace nevychází z platné legislativy nebo se 

odkazují na zahraniční, v ČR neplatné předpisy,

– odbornou činnost profesionálních konzultačních 

středisek (konzultace a vydávání stanovisek) 

suplují občanská sdružení osob se zdravotním 

postižením, tato poradenská činnost je prováděna 

s dobrým úmyslem, ale je často nekvalifikovaná, 

amatérská až diletantská a vede ke vzniku hru-

bých nedostatků a dalších bariér.

Stavební (specializované) úřady, 
odbory územního plánování: 
– ze stran pracovníků těchto úřadů není věnována 

dostatečná pozornost problematice bezbariéro-

vého užívání stavby, pracovníci nejsou a ani nemo-

hou být speciality v oblasti bezbariérového užívání 

staveb, 

– pracovníci úřadů nemají žádné závazné odborné 

vyjádření o souladu PD s bezbariérovým užíváním 

stavby, 

– pracovníci neprovádějí kontroly a prohlídky 

stavby z hlediska bezbariérového užívání,

– BUS se nekontroluje a neuplatňuje v celém 

investičním procesu,

– do provozu jsou uváděny stavby, které hrubě 

porušují legislativu. 

MMR a MD:
– důsledně nekontroluje práci stavebních úřadů ve 

své působnosti,

– chybí provázanost a soulad 

mezi předpisy, jednotlivé resorty 

dostatečně nespolupracují.

Základními a obecnými pro-
blémy nedodržování staveb-
ních předpisů z hlediska pří-
stupnosti a užívání staveb 
osobami s omezenou schop-
ností pohybu a orientace jsou: 

1. absence dotčeného orgánu
– chybí kontrolní mechanismus 

na hájení veřejného zájmu – bez-

bariérového užívání stavby,

– dotčeným orgánem (na základě 

výsledků z praxe) nemůže být 

stavební úřad,

– pracovníci stavebních úřadů 

nemohou být experty v oblasti 

bezbariérového užívání staveb 

a při stavebním řízení by se pouze měli opírat 

o stanoviska specialistů – jako např. v oblasti TZB, 

požární ochrany, hygieny atp.

2. nedostatek specialistů v oblasti bezbariéro-
vého užívání staveb s kontrolovanou kvalifikací 
– neexistuje samostatný specializovaný obor ani 

specializace v rámci ČKAIT a ČKA, na všech stup-

ních školství (SŠ, SOŠ a VŠ) chybí vzdělávací 

moduly pro bezbariérové užívání staveb, 

– oprávněné osoby podle zvláštních předpisů 

(autorizace ČKAIT, ČKA a AI) nejsou školeny ani 

zkoušeny ze základních principů přístupnosti, 

autorizované osoby nemají často žádné povědomí 

o BUS, neřeší stavbu koncepčně v souladu s bez-

bariérovým užíváním stavby, čímž porušují legisla-

tivu i další technické předpisy (ČSN, EN atd.), 

nedodržují technické návody ani materiálová 

řešení, jejich (bez)bariérová řešení vychází z nepo-

chopení základních principů přístupnosti a z ne-

znalosti problematiky,

– konzultace a posuzování navrhovaných bez-

bariérových řešení je nutné z oblasti občanských 

sdružení zdravotně postižených posunout na 

odbornou, vysoce specializovanou a profesionální 

úroveň.

Doporučení Národní rady osob 
se zdravotním postižením ČR
NRZP ČR na základě množících se stížností a na 

základě zjištěných nedostatků v bezbariérovém 

užívání staveb provedla analýzu problému nedo-

držování stavebních předpisů. K řešení této 

závažné situace doporučuje vyřešení základních 

problémů, tj. vyřešit otázku dotčeného orgánu, 
který bude na bezbariérové užívání staveb 
dohlížet, a zajistit dostatek specialistů vytvoře-

ním nového specializovaného oboru Bezbarié-
rové užívání staveb v rámci středního i vysokého 

školství, v rámci celoživotního vzdělávání pak 

vytvořením specializace v rámci oborů na obou 

komorách (ČKAIT a ČKA). 

Bezbariérové užívání staveb je nový, velice 

dynamicky se vyvíjející obor. Reaguje nejen na 

nové možnosti integrace zdravotně postižených 

do společnosti, například s ohledem na zlepšující 

se zdravotní péči, na zavádění nových léčebných 

postupů, na vývoj nových typů léčiv, na výrobu 

nových technicky náročných kompenzačních 

pomůcek, ale obor zohledňuje a prosazuje 

i potřeby dalších skupin obyvatel – například seni-

orů, těhotných žen, dětí. Legislativa na tyto nové 

potřeby byla schopna reagovat, ale chybí kont-

rolní mechanismus, který na dodržování principů 

bezbariérového užívání staveb bude dohlížet. Rov-

něž chybí vzdělávací moduly zajišťující potřebnou 

specializaci a kvalifikaci odborníků.

Vzhledem k tomu, že v oblasti dodržování bez-

bariérového užívání staveb můžeme hovořit o kata-

strofální situaci v celé republice, a s ohledem na 

skutečnost, že situaci je možné efektivně řešit 

pouze součinností mnoha ministerstev a institucí, 
podala NRZP ČR podnět Vládnímu výboru pro 
zdravotně postižené občany. Za spolupráce 

s ním byla na základě tohoto podnětu na Úřadu 

vlády ustanovena pracovní skupina, která na vyře-

šení neuspokojivé situace v oblasti bezbariéro-

vého užívání stavby začala od prosince pracovat. 

Skupina je složena ze zástupců dotčených minis-

terstev (MMR, MD, MŠMT), ze zástupců NRZP ČR, 

VVZPO, SFDI a ze zástupců technické veřejnosti 

(ČKAIT, ČKA, členové PS Bariéry a SONS).

Dagmar Lanzová, 

tajemnice PS NRZP ČR Bariéry

Rekonstruovaný vstup na radnici v Nymburku. Příklad dobré spolupráce 

s památkáři, budova je historicky cenná – přesto bylo nalezeno přijatelné 

a plně funkční bezbariérové řešení.

V Karlových Varech se předávaly ceny MOSTY 2008
V Karlových Varech se letos konal v pořadí již šestý ročník udílení cen MOSTY 
2008. Celkem bylo letos na udělení ceny nominováno 73 projektů a osob-
ností. Vítězové jednotlivých kategorií opět získali ocenění, které ztvárnila aka-

demická sochařka Jitka Wernerová. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní 

diplomy od akademického malíře Otakara Trogana. Letošní předávání cen 

se konalo již potřetí pod záštitou Livie Klausové.

Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. V 1. kole vybrala v prosinci 

2008 nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, pět nejlep-

ších návrhů v každé kategorii. Hodnotící výbor, který tvořili zástupci Vládního 

výboru pro zdravotně postižené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP 

ČR, pak ve 2. kole 7. ledna 2009 rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 

Počet nominací v jednotlivých kategoriích:

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy – 13 návrhů
II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt – 17 návrhů
 III. kategorie – Osobnost hnutí osob se zdravotním postižením – 

16 návrhů
IV. kategorie – Zvláštní cena – 27 návrhů
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Pozvánka na výstavu NON-HANDICAP 2009

I. kategorie
Vítěz:

Město Otrokovice – za komplexní opatření ve prospěch zdravotně 

postižených.

Další nominovaní:

Statutární město Havířov – za integrovaný rekondiční pobyt pro děti s poru-

chami pohybového ústrojí.

Statutární město Plzeň – za dlouhodobou snahu o realizaci bezbariérových 

úprav a vytváření bezbariérového prostředí na území města.

Moravskoslezský kraj – za přijetí přelomového strategického dokumentu 

Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (vč. Transfor-

mace pobytových sociálních služeb).

II. kategorie
Vítěz:

o.s. Hendaver – za MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL, mezinárodní 

filmový festival (ne)jen herců s mentálním a kombinovaným postižením.

Další nominovaní:

Luděk Panenka – za vedení o.p.s. Dosio, která svou činností nemalou měrou 

přispívá k integraci těžce zdravotně postižených do života.

Veolia Transport Morava, a.s. – za systematické rozšiřování bezbariérové 

meziměstské autobusové dopravy.

Domov sv. Josefa, Žíreč, Dvůr Králové nad Labem – za mimořádnou péči 

o osoby s roztroušenou sklerózou mozkomíšní – jedinou svého druhu v ČR.

APPN, o.s., Praha 2 – za on-line tlumočnickou službu pro neslyšící.

III. kategorie
Vítěz:

Mgr. Věra Kosinová, Pardubice – za patnáctileté intenzivní vedení zařízení 

Daneta, které pečuje o děti, mládež a dospělé. 

Další nominovaní:

Jitka Fajtová, Česká Třebová – za organizaci akcí pro postižení děti a jejich 

rodiče v regionu Ústí nad Orlicí.

Alena Smíšková, Znojmo – za založení prvního sociálního družstva v ČR 

ZNOVOZ.

Petr Dzido, Ostrava – za jedenáctileté úspěšné vedení časopisu Vozka.

Mgr. Věra Strnadová, Liberec – za mimořádné úsilí při realizaci novely 

zákona o znakové řeči a vytvoření antidiskriminační právní normy ve pro-

spěch neslyšících a hluchoslepých lidí.

IV. kategorie
Vítěz:

Ústav sociální péče Hajnice – za částečné navrácení způsobilosti k právním 

úkonům uživatelům Ústavu sociální péče Hajnice – barevné domky.

Další nominovaní:

Doc. MUDr. Eva Havrdová, Karlovo nám., Praha 2 – za mnohaletou úspěš-

nou léčbu osob s roztroušenou sklerózou.

Monika a Valerij Globovi, Olomouc – za organizaci integrační akce „Duše 

v pohybu“.

Studenti oktávy B a učitel Mgr. Vojtěch Vlček Gymnázia Hrabůvka, p.o. – 

za uspořádání benefičního koncertu pro spolužáka, který přišel při vlakovém 

neštěstí ve Studénce dne 8.8. 2008 o obě nohy.

Mgr. Bořivoj Ziegler, Moravský Krumlov – za skupinovou integraci dětí 

s multihandicapem v rámci ZŠ – Ivančická.

Memoriál Karla Raise, Počerady – za společný závod zdravých a zdravotně 

postižených lidí.

Patrik Nacher

NON-HANDICAP 21. - 24. 4. 2009
Výstaviště Incheba Expo Praha – Holešovice

Po předložení tohoto kuponu na pokladně získáte 
bezplatnou jednodenní vstupenku na komplex 
veletrhů PRAGOMEDICA a NON-HANDICAP 2009

Souhlasím se zařazením do adresní banky odborných návštěvníků veletrhu. Podpisem dávám společnosti INCHEBA PRAHA spol. s r.o. souhlas s tím, 
aby podle § 7 zákona č. 480/2004 Sb. mohla využít výše uvedené kontaktní údaje k zasílání svých obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků.

 Firma

 Jméno  Příjmení

 Ulice, č.  Město

 PSČ

 Podpis/ Razítko

 Telefon / GSM

 E-mail

Vážení čtenáři, ve dnech 21. až 24. dubna 2009 se 

na pražském Výstavišti koná 13. ročník výstavy 

NON-HANDICAP 2009. Výstava bude probíhat 

v Křižíkových pavilonech. V halách Průmyslového 

paláce se souběžně uskuteční 31. ročník meziná-

rodního zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 

2009. Komplex veletrhu a výstavy pořádá 

INCHEBA PRAHA, spol. s r.o., Národní rada osob 

se zdravotním postižením ČR je oficiálním partne-

rem výstav a odborným garantem doprovodného 

programu.

Výstava NON-HANDICAP se specializuje na 

osoby se zdravotním postižením, různé druhy han-

dicapů, snaží se aktivně pomáhat a překonávat 

omezení. Každoročně se stává místem setkání 

výrobců, dovozců a prodejců pomůcek pro osoby 

se zdravotním postižením a organizací sdružují-

cích tyto osoby.

V rámci výstavy NON-HANDICAP se realizuje 

doprovodný program, který rozšiřuje její nabídku 

a skýtá aktivní zapojení návštěvníků, praktické 

ukázky, odborné přednášky, semináře, diskuse 

a setkání. NRZP ČR se těchto činností aktivně 

zúčastňuje od roku 2001 a postupně převzala 

organizaci nejvýznamnějších akcí pořádaných 

v rámci doprovodného programu.

Doprovodný program bude probíhat po celou 

dobu výstavy, denně od 11 do 16 hodin, poslední 

den výstavy od 11 do 13 hodin. Bude se odehrá-

vat u stánku NRZP ČR a v připraveném konferenč-

ním prostoru.

Letošní doprovodný program výstavy bude 

zahrnovat mimo jiné pozvánku na letní filmový fes-

tival Mental Power Prague, která nabídne infor-

mace o nadcházejícím ročníku této přehlídky, pro-

jekci vítězných filmů předchozího ročníku, 

rozhovory s tvůrci filmů a patrony festivalu. Fil-

mový festival Mental Power Prague se věnuje natá-

čení a prezentaci filmů, které točí a v nichž 

výhradně hrají lidé s mentálním postižením z celé 

ČR i zahraničí. Již tradičně se představí ukázky 

výcviku vodicích a asistenčních psů a NRZP ČR ve 

spolupráci s dalšími organizacemi připraví pora-

denství v oblasti odstraňování architektonických 

bariér, právní poradenství atd.

Pro návštěvníky bude po celou dobu výstavy 

zajištěna zdarma nízkopodlažní autobusová 

doprava – speciální linka č. 751 ze stanice Nádraží 

Holešovice přímo do areálu Výstaviště Praha Hole-

šovice – Křižíkovy pavilony a zpět.

Veškeré podrobnosti k výstavě a doprovod-

nému programu budeme pravidelně aktualizovat 

na našich stránkách www.nrzp.cz, stejně jako 

informace o umístění stánku v areálu Výstaviště. 

Další důležité údaje o výstavě jsou k dispozici na 

stránkách www.incheba.cz.

Vážení čtenáři, všichni jste srdečně zváni ke 

stánku Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR i na doprovodný program výstavy. 

Těšíme se na shledanou s Vámi!

Michal Dvořák
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Představujeme členské organizace NRZP ČR
Vážení čtenáři,

v tomto čísle Skoku do reality otevíráme novou rubriku, v níž vám budeme 

postupně představovat jednotlivé členské organizace. NRZP ČR jich aktuálně 

sdružuje 109. Dohromady zastupují na 300 tisíc občanů se zdravotním 

postižením. 

Společnost „E“
Czech Epilepsy Association, o.s., Liškova 959/3, 142 00 Praha 4
www.spolecnost-e.cz, tel.: 241 722 136, e-mail:info@spolecnost-e.cz

Společnost pomáhá lidem trpícím epilepsií i jejich blízkým bez rozdílu věku 

už od roku 1990. Epilepsie je jedním z mnoha onemocnění mozku, nikoli 

však psychickým, ale fyzickým. Projevuje se záchvaty různé intenzity, jež 

mohou přivodit úraz nebo psychické vypětí.

Nezisková organizace se stará jak o samotné nemocné (formou odbor-

ného sociálního poradenství a různých sociálně aktivizačních služeb), tak 

o jejich blízké (podporou a informacemi) a širokou veřejnost (osvětovou 

a vzdělávací činností). Posláním Společnosti „E“ je, aby se veřejnost o této 

nemoci dozvěděla více, přestala se jí bát, či ji dokonce odsuzovat, a naučila 

se lidem s tímto postižením pomáhat. Stejně tak je potřebné informovat lidi 

s epilepsií, aby poznali více možností, jak žít i přes své postižení spokojeným 

a běžným životem. Například před Vánocemi do organizace přišel s mamin-

kou a sestrou 25letý mladík, protože najednou začal dostávat záchvaty 

a všichni z toho byli zoufalí. Pracoval v rodinné stavební firmě a nikdo nevě-

děl, co dělat. V „E” poradili bezpečné činnosti, jak poskytnout první pomoc 

a jaké příznaky se mají sledovat, aby mohl epileptolog, na něhož mu dali 

kontakty, lépe určit diagnózu a léčit ho.

O to vše se snaží pouhé čtyři ženy, předsedkyně a koordinátora projektů 

Alena Červenková, místopředsedkyně a šéfredaktorka měsíčníku Aura Dana 

Fišerová, ředitelka denního stacionáře Martina Havlová a sociální poradkyně 

Petra Stehlíková. Společnost „E” působí v celé ČR, má 1069 členů a je finan-

cována granty a z firemního dárcovství. 

Klub nemocných cystickou fi brózou, o.s. – Klub CF
Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5, www.cfklub.cz, tel.: 257 211 929,
e-mail: info@cfklub.cz

„Slané děti“, tak se laicky říká dětem nemocným cystickou fibrózou. Mají totiž 

výrazně slanější pot. Jedná se o nevyléčitelné genetické onemocnění, které 

postihuje dýchací, trávicí a rozmnožovací ústrojí. Je pro ně charakteristická 

tvorba abnormálně hustého hlenu, který zůstává v dýchacích cestách a sli-

nivce břišní. 

Klub CF je určen nejen dětským, ale i dospělým pacientům. Jeho poslá-

ním je zlepšování kvality jejich života a informování veřejnosti o tomto one-

mocnění. Koordinátorka Lenka Vakermanová vysvětluje: „Přijde sem třeba 

dítě s touto nemocí, opatříme mu nejmodernější inhalátor a přispějeme mu 

na něj, nebo mu jej dokonce zprostředkujeme zdarma. Pro rodiče takových 

dětí pořádáme víkendové semináře. Potíž je, že lidé s touto nemocí se nesmí 

navzájem setkávat, protože by si předávali jinou formu této nemoci a jsou 

k ní velmi náchylní, takže nemocné děti tam být nemohou. Musíme důsledně 

jednat s každým klientem zvlášť, nebo se kontaktují a vyměňují si zkušenosti 

na našem webovém fóru.” 

Výkonná ředitelka Lenka Eislerová, psycholožka Helena Chladová a so-

ciální pracovnice Tereza Tesařová se snaží dotovat nemocným to, s čím na 

ně zapomíná stát, systém sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, tj. 

zejména nejmodernější léky a přístroje. Nemocných je u nás okolo 500, Klub 

CF jich v celé republice sdružuje asi 400. Je financován z malé části ze stát-

ních peněz a zbytkem ze sbírek a pokladniček. 

Jana Hrdá, Štěpánka Ťalská

Projekt Euroklíč zdárně pokračuje
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

společně s Evropským institutem pro udržitelný 

rozvoj nadále prosazují projekt Euroklíč, který byl 

již podán ve Středočeském kraji v rámci regionál-

ního operačního programu. Měl by umožnit mon-

táž asi 250 nových eurozámků a rozdělení přib-

ližně 30.000 euroklíčů osobám s omezenou 

schopností pohybu a mateřským centrům. 

Již byly osloveny prakticky všechny kraje České 

republiky. Realizace projektu Euroklíč v jednot-

livých regionech bude závislá na vypsání jed-

notlivých výzev v regionálních operačních pro-

gramech . Informace o nově zabudovaných 

euro zámcích budou poskytovány formou infor-

mačních materiálů a prostřednictvím poraden-

ských center NRZP ČR. V současné době jsou 

eurozámky namontovány na níže uvedených 

místech . 

Seznam přístupných míst 
s toaletami, výtahy či plošinami 
osazenými eurozámky

KRAJE:
Středočeský
1 ks  Vyšší odborná škola a Střední odborná 

škola, Rožmitálská 340, Březnice

1 ks  ZŠ, Žitomířská 1359, Český Brod

1 ks  Střední průmyslová škola a Vyšší odborná 

škola, Jana Palacha 840, Kladno

1 ks  ZŠ a Praktická škola, Pařížská 2249, Kladno

1 ks  Středočeská vědecká knihovna, Gen. 

Klapálka 1641, Kladno

1 ks  Základní umělecká škola, Moskevská 2929, 

Kladno – Rozdělov

1 ks  Sládečkovo vlastivědné muzeum, 

Zádušní 1841, Kladno

1 ks  Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, 

Čermákova 1951, Kladno

1 ks  Obchodní akademie, Kutnohorská 41, 

Kolín

1 ks  Střední průmyslová škola strojírenská 

a Jazyková škola, Heverova 191, Kolín

1 ks  Regionální muzeum v Kolíně, Brandova 35, 

Kolín

1 ks  ZŠ a Praktická škola, Na Náměstí 417, 

Kutná Hora

1 ks  Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 

Kutná Hora

1 ks  Střední odborné učiliště, Hubálov 17, 

Loukov

1 ks  Gymnázium Jana Palacha, Pod vrchem 

3421, Mělník

1 ks  Regionální muzeum Mělník, Nám. Míru 54, 

Mělník

2 ks  Nákup. Středisko Bondy Centrum, 

Tř. V. Klementa, Mladá Boleslav

1 ks  Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, 

Palackého 211, Mladá Boleslav

1 ks  ZŠ speciální, Václavkova 950, Mladá 

Boleslav

1 ks  Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s., 

Třída V. Klementa 147, M. Boleslav

1 ks  Gymnázium Františka Palackého, 

Masarykova 450, Neratovice

1 ks  Zámek Nižbor – Informační centrum 

keltské kultury – ÚAPPSČ, Nižbor

1 ks Veřejné WC, město Podbořany

1 ks  Základní umělecká škola, Školní 556, 

Poděbrady

1 ks  Střední odborné učiliště společného 

stravování, Dr. Beneše 413/II, Poděbrady

1 ks  Polabské muzeum, Palackého 68, 

Poděbrady

1 ks  ZŠ Poděbrady, U Bažantnice 154, 

Poděbrady

1 ks  ZŠ a Mateřská škola, Pod Šachtami 335, 

Příbram

1 ks  Hornické muzeum, Nám. Hynka Kličky 293, 

Příbram

1 ks  ZŠ speciální, Jílovská 141, Psáry

1 ks. Rabasova galerie, Vysoká ul. 232, Rakovník

1 ks  ZŠ a MŠ speciální, Františka Diepolta 1576, 

Rakovník

1 ks Muzeum TGM, Vysoká ulice 95, Rakovník

1 ks  Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, 

Zámek 1, Roztoky u Prahy

1 ks  Gymnázium a Střední odborná škola 

ekonomická, Nádražní 90, Sedlčany 

1 ks  Střední odborné učiliště, J. Šípka 187, 

Stochov

1 ks Železniční stanice ČD, Stránčice

1 ks  Památník A. Dvořáka, Zámek 69, Vysoké 

u Příbramy

1 ks ZŠ Hradní 69, Žebrák

Karlovarský
2 ks Hotel Monika, Svobody 9, Cheb

2 ks  Obchodní centrum Varyáda, Kpt. Jaroše 31, 

K. Vary

2 ks Železniční stanice ČD Mariánské Lázně

Jihočeský
1 ks  Veřejné WC v Horní ulici č.p. 163, 

Český Krumlov
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1 ks  Veřejné WC u parkoviště P1 – „Jelení 

zahrada”, Chvalšinská, Český Krumlov

2 ks  Veřejné WC u parkoviště P2 – 

„Pod poštou”, Pivovarská ul., Český 

Krumlov

2 ks  Veřejné WC u parkoviště P3 – „Městský 

park”, Linecká ul., Český Krumlov

1 ks Veřejné WC Areál Parkán, Prachatice

Vysočina
1 ks Ubytovna U hřiště, Koněšín

1 ks  Městská tržnice Stará Pošta, Karlovo 

nám. 23, Třebíč

1 ks Areál zámku Třebíč, Zámek 1, Třebíč

1 ks Nový Hřbitov, Třebíč

Královéhradecký
2 ks  Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábř., 

Hradec Králové

Moravskoslezský
1 ks  Rekreační areál Štěrkovna, Hlučín 

u Ostravy

1 ks  Nákupní centrum Karolína, 

Vítkovická 3278/3, Ostrava

2 ks Rehabilitační ústav Hrabyně, Hrabyně 202

Zlínský
1 ks  Nákupní centrum Čepkov, Tyršovo 

nábřeží 549, Zlín

Jihomoravský
1 ks  Nákupní centrum Cukrovar, Dvořákova 

4115/6, Hodonín

Hlavní město Praha
1 ks  Pasáž Slovanský Dům, Na Příkopě 22, 

Praha 1

3 ks  Obchodní dům Kotva, Nám. Republiky, 

Praha 1

2 ks  BB Centrum – budova C, Vyskočilova ul, 

Praha 4

2 ks  Lávka Brumlovka – výtahy, Vyskočilova 2, 

Praha 4

2 ks  Nákupní centrum Novodvorská Plaza, 

Novodvorská, Praha 4

3 ks  Krajský úřad Středočeského kraje, 

Zborovská 11, Praha 5

3 ks  Nákupní centrum Nový Smíchov, 

Plzeňská 8, Praha 5

1 ks Železniční stanice ČD Dejvice, Praha 6

2 ks  Botanická zahrada hl. m. Prahy, 

Nádvorní 134, Praha 7

1 ks  Železniční stanice ČD Čakovice, 

Praha 9

1 ks  Čerpací stanice Lukoil, Českobrodská ul, 

Praha 9 

2 ks  Nákupní centrum Park Hostivař, 

Švehlova 32, Praha 10

1 ks Poliklinika Petrovice, Praha 15

Euroklíče budou postupně distribuovány 

v rámci realizace projektů v jednotlivých krajích 

držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a dále stomikům. 

Část euroklíčů bude poskytnuta rovněž mateř-

ským centrům. Do doby realizace projektů v jed-

notlivých krajích je možné euroklíče zakoupit 

v sídle Národní rady osob se zdravotním po-

stižením ČR na adrese: Partyzánská 1/7, 170 00 

Praha 7 – Holešovice. Kontaktní osobou je A. Bráz-

dová, tel: 266 753 421 nebo e-mail: a.brazdova@

nrzp.cz. Cena euroklíče je 397 Kč včetně poštov-

ného a balného. 

Václav Krása

předseda NRZP ČR


