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NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

Rok 2010 byl jako celek poznamenán především kampaní před 

volbami do poslanecké sněmovny a poté sestavováním vlády 

a dalšími volbami do Senátu a do obecních zastupitelstev. Pro 

NRZP ČR byl rok 2010 významný především proto, že si připo-

menula 10 let od svého vzniku. Dovolím si připomenout ně-

které skutečnosti z minulosti Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR.

Založení NRZP ČR v roce 2000 bylo výsledkem jednání před-

stavitelů Sboru zástupců organizací zdravotně postižených 

a Sdružení zdravotně postižených ČR. Bylo stále zřejmější, že 

je nutné nalézt shodu na založení organizace, která by repre-

zentovala co nejširší spektrum lidí se zdravotním postižením. 

Soupeření dvou uskupení nebylo dobré při prosazování změn, 

které by vedly ke zlepšení života lidí se zdravotním postižením. 

Chtěl bych připomenout jména těch představitelů, kteří již 

mezi námi nejsou, ale na jejichž podíl na vytvoření společné 

organizace by se nemělo zapomenout. Byli to paní Zdena 

Hanáková, pan Ing. Vlastimil Císař, pan Ing. Jan Skopec, ale 

především pan profesor Ján Jesenský, který byl dlouholetým 

prvním místopředsedou Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR. V ustavujícím prohlášení bylo jako základní 

úkol nové organizace stanoveno: „Základním úkolem NRZP 

ČR bude zabezpečování plné účasti osob se zdravotním po-

stižením i jejich zákonných zástupců na formulování politiky 

vedoucí k vyrovnávání příležitostí této skupiny občanů a na 

jejím zakotvování v právním řádu ČR.“ 

Věřím, že naše organizace se této základní větě nijak ne-

zpronevěřuje a že se ji snaží beze zbytku naplňovat. Počátky 

činnosti organizace byly poměrně skromné. Měli jsme k dis-

pozici dvě kanceláře na Karlínském náměstí v Praze, dva za-

městnance a vůli prosazovat změny, které umožní občanům 

se zdravotním postižením samostatný způsob života. Pod 

vedením prvního předsedy NRZP ČR, pana Ing. Pavla Duška, 

se v letech 2000–2002 činnost organizace velmi rychle rozrůs-

tala. Z původních 40 zakládajících organizací se jejich počet 

zvýšil na konci roku 2001 na 77. Dnešní počet 115 členských 

organizací svědčí o tom, že Národní rada osob se zdravotním 

postižením ČR získala velkou důvěru lidí se zdravotním posti-

žením a že je skutečným reprezentantem jejich organizací. 

Rok 2010 však nebyl jenom rokem, kdy jsme si připomínali vý-

ročí založení organizace. Za rok 2010 jsme realizovali řadu pro-

jektů. V únoru proběhl již sedmý ročník předávání cen MOSTY, 

tentokrát v Měšťanské besedě v Plzni. V roce 2010 schválila 

vláda nový Národní plán vytváření rovných příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením na období let 2010–2014. 

Tento Národní plán byl připraven v úzké spolupráci s NRZP ČR 

a jejími organizacemi. V rámci přijetí tohoto plánu se uskuteč-

nilo první ofi ciální setkání předsedy vlády ČR s organizacemi 

sdruženými v NRZP ČR. Toto setkání se uskutečnilo v Benešově 

vile v Sezimově Ústí. 

V druhé polovině roku přišla vláda s prvním návrhem úspor-

ných opatření. Mezi jinými navrhovala také snížení příspěvku 

na péči v I. stupni a zrušení sociálního příplatku. Předložený 

návrh nebyl řádně odůvodněn a argumenty, které pro něj 

byly, jsme nepovažovali za věrohodné. Z toho důvodu jsme 

zahájili sérii jednání jak s MPSV ČR a Výborem pro sociální po-

litiku Poslanecké sněmovny, tak i s jednotlivými poslanci. Byli 

jsme jediná organizace, která úspěšně prosadila alespoň dílčí 

změnu v úsporném balíčku. Podařilo se nám zachovat sociální 

příplatek pro rodiny, které pečují o děti se zdravotním postiže-

ním nebo jejichž jeden rodič je osobou zdravotně postiženou. 

Naší snahu podpořila petice občanů se zdravotním postiže-

ním a jejich zástupců. V krátkém čase se nám podařilo sehnat 

více jak 20 000 podpisů. Petici jsme předali předsedkyni posla-

necké sněmovny. 

Při znalosti příštích událostí je zřejmé, že tento první střet 

s MPSV ČR byl předznamenáním dalších dramatických 

událostí.

Bc. Václav Krása

Předseda NRZP ČR

Úvodní slovo
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla na 

ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně 

postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha 

o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce organi-

zací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uzná-

vaným iniciativním a koordinačním orgánem pro obhajobu, 

prosazování a naplňování práv a zájmů osob se zdravotním 

postižením. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy 

v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, je nyní nej-

větším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací osob 

se zdravotním postižením v ČR.

Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem Vládního 

výboru pro zdravotně postižené občany a zastupuje občany 

se zdravotním postižením v dalších významných organizacích, 

jako je např. Svaz měst a obcí ČR, Řídící výbor Národního roz-

vojového programu mobility pro všechny, a v dalších institu-

cích. Je členem mezinárodních organizací Disabled Peoples’ 

International, Rehabilitation International, European Disability 

Forum a FIMITIC. 

Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů státních 

institucí a samosprávných orgánech. Působí například na 

Ministerstvu dopravy ČR, na MPSV ČR nebo při posuzování 

projektů na SFDI ČR.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR má celostátní 

působnost. Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou 

krajské rady osob se zdravotním postižením. V rámci krajské 

struktury pracují koordinátoři jako profesionální pracovníci, 

kteří pomáhají krajským radám osob se zdravotním postiže-

ním v prosazování jejich zájmů na regionální úrovni. 

Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním posti-

žením jsou v NRZP ČR ustaveny odborné komise, sociální, 

legislativní, pro odstraňování bariér, pro zdravotnictví, pro pří-

pravu zákona o ucelené rehabilitaci a pro problematiku osob 

s duševním onemocněním. Vysoce odborným vědeckým 

zázemím NRZP ČR je Vědecká rada. Jejími členy jsou významní 

odborníci z různých oblastí života. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR provozuje 

velkou sociálně-právní poradnu, jejíž centrální pracoviště je 

v sídle a detašovaná pracoviště jsou ve všech krajských měs-

tech České republiky. Národní rada osob se zdravotním posti-

žením ČR sdružovala k 31. 12. 2009 celkem 114 organizací osob 

se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

NRZP ČR se představuje

Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením je rozví-

jena na následujících úrovních:

1. na mezinárodní úrovni

•  zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation 

International (RI),

•  zastupování ČR ve světové organizaci – Disabled Peoples’ 

International (DPI),

•  zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů 

se zdravotním postižením a jejich organizací – European 

Disability Forum (EDF),

•  zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci občanů 

s tělesným postižením (FIMITIC)

• využívání informačního servisu zejména EDF, RI a DPI,

• prezentace informací ze zahraničí, 

• prezentace ČR v zahraničí.

2. na republikové úrovni

•  naplňování funkce hlavního poradního orgánu Vládního vý-

boru pro občany se zdravotním postižením,

•  spolupráce s významnými institucemi a organizacemi (např. 

Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Parlamentem ČR, 

SFDI ČR, UZS ČR, odborovými organizacemi a podobně),

•  připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní 

podmínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin 

a přátel, 

•  zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch 

členských organizací NRZP ČR,

•  zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdra-

votním postižením,

•  vydávání zpravodaje NRZP ČR: MOSTY – časopis pro 

integraci,

•  vydávání publikací, jako je např. Sociálně právní minimum 

pro zdravotně postižené občany, Zpráva o stavu lidských 

práv v ČR a další,

•  zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním po-

stižením a veřejnost na teletextu ČT, 

•  zpracovávání analýz, průzkumů a situačních zpráv, 

•  zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,

•  pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích 

kurzů,

Zaměření činnosti NRZP ČR
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Nejvyšším orgánem NRZP ČR je Republikové shro-

máždění, které se sešlo ve dnech 15. a 16. září 2010 

v Praze. Republikové shromáždění přijalo následu-

jící usnesení:

Republikové shromáždění schvaluje:

• program jednání XI. RS

• jednací a volební řád

• zprávu o činnosti za období od posledního RS

• prohlášení k současné situaci

• zprávu RRK za období od posledního RS 

• zprávu o hospodaření za rok 2009

• novelu stanov NRZP ČR

Republikové shromáždění bere na vědomí:

• zprávu o činnosti KRZP

• zprávu o činnosti krajských koordinátorů NRZP ČR

• zprávu o činnosti odborných komisí NRZP ČR

Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nejvyšším 

orgánem Republikový výbor NRZP ČR, který zasedá zpravidla 

dvakrát ročně.

RV NRZP ČR dne 25. 3. 2010 přijal toto usnesení:

•  RV NRZP ČR schvaluje program jednání

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR 

o činnosti předsednictva od posledního jednání RV dne 

12. září 2009 

•  RV NRZP ČR zásadně odmítá jakoukoli změnu zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která by směřovala 

k nerovnoprávnému postavení uživatelů v systému sociál-

ních služeb, nesouhlasí s návrhy MPSV ČR, jež vedou k zave-

dení poukázek na poskytování sociálních služeb, RV NRZP ČR 

považuje terénní sociální služby a péči v rodinách za prioritní 

služby, které nejvíce přispívají k samostatnému životu osob 

se zdravotním postižením

•  RV NRZP ČR vyhlašuje další ročník ceny NRZP ČR Mosty 

2010. Souhlasí, aby se předání cen uskutečnilo ve spolupráci 

se Zlínským krajem a městem Otrokovice. Současně sta-

noví posunutí předávání cen Mosty každoročně na období 

10.–20. března. Pověřuje předsednictvo NRZP ČR ke změně 

spolupořadatele, pokud by se objevily nějaké problémy při 

pořádání akce

•  RV NRZP ČR schvaluje rozpočet NRZP ČR v oblasti vlastní čin-

nosti na rok 2010

•  RV NRZP ČR bere na vědomí seznam dalších projektů realizo-

vaných mimo hlavní činnost v roce 2010 

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu o vyúčtování projektů 

za rok 2009

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedkyně RRK

•  RV NRZP ČR schvaluje novelu organizačního řádu NRZP ČR 

a ukládá předsedovi NRZP ČR, aby zapracoval schválené 

změny do organizačního řádu a vydal jeho úplné znění

•  RV NRZP ČR bere na vědomí informaci o jednání orgánů 

NRZP ČR v roce 2010

•  RV NRZP ČR bere na vědomí informaci o změně v krajské 

struktuře NRZP ČR a propojení s projektem Poradenství pro 

uživatele sociálních služeb

•  RV NRZP ČR přijímá jako novou členskou organizaci NRZP 

ČR CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a je-

jich rodin, Jagellonská 18, 130 00 Praha 3, která se hlásí do 

Pražské KRZP

RV NRZP ČR dne 25. 11. 2010 přijal toto usnesení:

•  RV NRZP ČR schvaluje program jednání 

•  RV NRZP ČR souhlasí s podáním ústavní stížnosti proti naří-

zení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 

úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 

prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 

pracovním prostředí v platném znění

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR 

o činnosti předsednictva od jednání RS NRZP ČR ze dne 

16. září 2010

•  RV NRZP ČR bere na vědomí zprávu o přípravě vyhlášení cen 

NRZP ČR Mosty 2010 v Kroměříži dne 17. 3. 2011 od 15.00 hod.

•  RV NRZP ČR schvaluje základní parametry projektů NRZP ČR 

na rok 2011 

•  RV NRZP ČR přijímá za členy NRZP ČR 

   •  Občanské sdružení Celia – život bez lepku, o.s., Nová Ves 

198, 463 31 Nová Ves, tel.: 602 109 343, celia.zbl@seznam.

cz, zájem o zapojení do Liberecké krajské rady

   •  Občanské sdružení Sdružení rovných šancí, o.s., Údolní 

2206, 688 01 Uherský Brod, tel.: 572 634 255, 724 770 030, jan.

uherka@czp-zk.cz, zájem o zapojení do Zlínské krajské rady 

   •  Občanské sdružení Národní sdružení PKU a jiných DMP, 

Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2, tel.: 585 432 116, 723 779 320, 

radek.puda@dvorak-sw.com

   •  Občanské sdružení Oáza Hodonín, Středisko speciálních 

služeb, Rybářská 32, 695 01 Hodonín, tel.: 518 352 877, 

608 149 306, oaza.hod@seznam.cz, zájem o zapojení do 

Jihomoravské krajské rady

   •  Občanské sdružení Kolpingova rodina Smečno, o.s., 

U Zámku 5, 273 05 Smečno, okres Kladno, tel.: 777 558 778, 

ludmila.janzurova@dumrodin.cz, zájem o zapojení do 

Středočeské a Jihočeské krajské rady

Přehled o činnosti orgánů NRZP ČR v roce 2010
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Pešková Iveta, předsedkyně občanského sdružení PROSAZ

Petrusová Jaroslava, předsedkyně Svazu postižených 

civilizačními chorobami v ČR

Riglová Pavlína, předsedkyně Jihomoravské KRZP

Slavík Jaroslav, předseda Ústecké KRZP

Uherka Jan, místopředseda NRZP ČR

Vecková Jiřina, předsedkyně Středočeské KRZP

Vedral Karel, prezident České asociace pro revmatické choroby

Vencl Jiří, ředitel odboru regionálních projektů NRZP ČR

Vosáhlová Eva, předsedkyně Liberecké KRZP

Republikový výbor NRZP ČR
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AB plus CZ

Agnis Rosa o.s.

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných 

příslušníků a přátel

Amelie, o.s.

APROPO – asociace pro postižené

ARCUS – onko centrum

ASISTENCE, o. s.

Asociace muskulárních dystrofi ků ČR

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR

Andělská křídla, o.s.

AUTISTIK

AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně 

postižených

Celia – život bez lepku, o.s.

CEREBRUM o.s.

CESPO, o. s.

Czech Agency for Education o.s.

Česká abilympijská asociace

Česká společnost AIDS pomoc

Česká společnost pro duševní zdraví

Česká unie neslyšících

Český klub nedoslýchavých HELP

ČKO – Český klub ohluchlých

D.R.A.K. občanské sdružení

DebRa ČR

Dětské centrum 1990 DC‘90

Domov pro mne, o. s.

Evropské centrum pantomimy neslyšících

Federace rodičů a přátel sluchově postižených

FIT-ILCO ČR, o.s. 

Handicap Žatec

HRA-WAY

Já – člověk

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich 

rodinných příslušníků a přátel JAKOP

Jihlavská unie neslyšících

Klub bechtěreviků

Klub DEMKA Příbram

Klub Downova syndromu, SPMP ČR

Klub nemocných cystickou fi brosou

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova

Klub vozíčkářů Petýrkova

Kolpingova rodina Smečno, o.s.

KOLUMBUS

KORUNA – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených 

dětí

KŘIŽOVATKA – HC

Lenio občanské sdružení

Liga proti otokům

MC Outdoors Riders o.s.

Mozaika Uherský Brod o.s.

Národní institut pro integraci osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace ČR 

Národní sdružení PKU a jiných DMP

Neslyšící s nadějí, o.s.

NONA – společnost zdravotně postižených Nové Město nad 

Metují

Oáza Hodonín, středisko speciálních služeb

Občanské sdružení eSeznam

Občanské sdružení CHEWAL

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým 

LIPKA

Občanské sdružení OBZOR Liberec

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA

Občanské sdružení ŠANCE

Občanské sdružení TRIANON

Občanské sdružení zdravotně postižených regionu 

Krnov, Bruntál, Rýmařov

Občanské sdružení zdravotně postižených Tanvald

Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích

Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská 

oblast

ONKO – Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná

Organizace nevidomých Jihlava

Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí

ParaCENTRUM Fenix

PARENT PROJECT

Plzeňská unie neslyšících

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně 

postižených se sídlem v Semilech

POHODA – Společnost pro normální život lidí s postižením

POROZUMĚNÍ – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR, 

Plzeň

Pražská organizace vozíčkářů

Členské organizace
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PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se 

zdravotním postižením

PŘÁTELSTVÍ – Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí

Revmaliga v ČR

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem

Sdružení pro komplexní péči při DMO

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových 

příhodách, o. s.

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

Sdružení rodičů a přátel postižených dětí Kamínek Pustá 

Kamenice

Sdružení rovných šancí, o.s.

Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201

Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary – Stará 

Role

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel

Společnost „E“

Společnost C-M-T

Společnost dialýzovaných a transplantovaných 

nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením

Společnost Parkinson

Společnost pro bezlepkovou dietu

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením 

v ČR, o. s.

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků SPAE

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

SPOLU Olomouc

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava

SUKI – Sdružení uživatelů kochleárních implantátů

Svaz diabetiků ČR

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice

Svaz paraplegiků

Svaz postižených civilizačními chorobami v České 

republice

Svaz tělesně postižených v České republice

Svaz zdravotně postižených občanů, Regionální výbor 

Hodonín

Svaz zdravotně postižených Stříbrska

Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí DANETA

Unie neslyšících Brno

Unie Roska – česká MS společnost

Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich 

rodin a přátel

Vozíčkáři Znojemska, o. s.

ZDRAPOSO, o.s.

Život bez bariér
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Celkový cíl projektu je zlepšení prostředí pro integraci osob 

se zdravotním postižením do společnosti a motivace spo-

lečnosti k podpoře osob se zdravotním postižením, a to ve 

všech oblastech života. Realizací projektu budou naplňovány 

následující dílčí cíle ve zlepšování života lidí se zdravotním 

postižením:  

•  změna legislativy, která umožní větší podporu integrace 

osob se zdravotním postižením

•  vytváření lepšího legislativního prostředí k podpoře zaměst-

nanosti OZP  

•  úprava zákonů v oblasti vzdělávání k zajištění rovného pří-

stupu ke vzdělání pro studenty se zdravotním postižením, 

a to na všech stupních

•  spolupůsobit na dopravce při odstraňování bariér ve veřejné 

dopravě 

•  motivovat jednotlivé vlastníky k zpřístupňování infrastruk-

tury pro OZP 

•  působit na příslušné instituce ke zpřístupnění kulturního 

a společenského života pro OZP

•  ve spolupráci s příslušnými orgány zajistit zlepšení systému 

sociálních služeb umožňující integraci OZP

•  působit na obce, případně další vlastníky bytů, aby zajistily 

dostatek vhodných bytů umožňujících samostatné bydlení 

osob se zdravotním postižením 

•  ve spolupráci s příslušnými orgány a institucemi dosáhnout 

zlepšení dostupnosti zdravotní péče a komunikace zdravot-

nických pracovníků s OZP 

•  důsledným monitorováním legislativy dosáhnout dodržo-

vání a implementace legislativy Evropské unie zaměřené na 

rovné příležitosti osob se zdravotním postižením 

•  spoluprací s celostátními a regionálními médii dosáhnout 

zlepšení informovanosti veřejnosti o problematice jednotli-

vých druhů zdravotního postižení 

•  publikováním aktivit OZP přispět k vytváření příznivého 

společenského klimatu pro akceptaci projektů zlepšujících 

život osob se zdravotním postižením, které jsou hrazeny 

z veřejných rozpočtů 

•  důsledným upozorňováním na diskriminaci z důvodu zdra-

votního postižení v jednotlivých oblastech života dosáh-

nout odstranění této diskriminace 

•  vydáváním informačních materiálů a informováním pro-

střednictvím médií zlepšit informovanost osob se zdravot-

ním postižením o jejich právech a možnosti jejich uplatnění 

ve společnosti 

•  spoluprací s členskými organizacemi osob se zdravotním 

postižením na společném postupu při prosazování zájmů 

osob se zdravotním postižením prosadit takové koncepty, 

které povedou ke zlepšení života osob s jednotlivými druhy 

zdravotního postižení

•  prostřednictvím právní poradny zlepšit právní vědomí 

organizací hájících zájmy jednotlivých druhů zdravotního 

postižení

•  ve spolupráci s vysokými školami a vědeckými ústavy vytvá-

řet koncepty systémového řešení problematiky ucelené 

rehabilitace osob se zdravotním postižením

Projekt byl plněn takto: 

•  v rámci zlepšení legislativy v oblasti zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením se podařilo dosáhnout změny v § 78, 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která zlepšuje vyu-

žívání veřejných prostředků 

•  v oblasti školské legislativy dosud nebyla prosazena 

potřebná změna k zlepšení podmínek studia žáků se zdra-

votním postižením

•  proběhla jednání na ministerstvu dopravy a ČD a.s. o apli-

kaci směrnice EU o přepravě osob se zdravotním postiže-

ním v železniční dopravě, v současné době se připravují 

obdobná jednání s Letištěm Praha s. p. o implementaci 

směrnice EU o přepravě osob se zdravotním postižením 

v letecké dopravě, jednání na ministerstvu dopravy o no-

vém nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a uka-

zatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich 

prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb 

v přepravě cestujících

•  NRZP ČR spolupracuje s VVZPO na realizaci Národního 

rozvojového programu mobility pro všechny, NRZP ČR se 

podílela na realizaci, členové NRZP ČR se aktivně účastnili 

jednání hodnoticí komise a Řídicího výboru mobility; řídicí 

výbor celkem zasedal čtyřikrát, hodnoticí komise dvakrát; 

V. Krása, jako místopředseda Řídicího výboru, řídil všechna 

zasedání výboru v roce 2010

Projekt „Účast NRZP ČR na tvorbě, 

realizaci a monitorování ucelených plánů, 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením“
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•  NRZP ČR při všech jednáních s provozovateli a vlastníky kul-

turních zařízení prosazuje realizaci bezbariérových úprav, 

v současné době se připravuje rekonstrukce kulturních 

zařízení v  Plzni v rámci projektu 2015 Plzeň Evropské město 

kultury, kde NRZP ČR plní úlohu poradce. Ve Středočeském 

kraji je realizován projekt Euroklíč, v tomto kraji bylo 

Eurozámkem osazeno 155 míst a celkem bylo rozdáno více 

jak 3000 Euroklíčů osobám se zdravotním postižením ve 

Středočeském kraji. Projekt je realizován i v roce 2011 

•  v oblasti sociálních služeb došlo v roce 2010 k významné 

změně zákona o sociálních službách, a to snížením příspěvku 

na péči v I. stupni o 1200 korun, NRZP ČR proti tomuto roz-

hodnutí Vlády ČR a Parlamentu ČR vypsala petici, pod kterou 

se podepsalo více jak dvacet tisíc občanů, protože rozhod-

nutí o snížení částky výrazným způsobem sníží dostupnost 

sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením

•  v letošním roce se uskutečnila konference Bydlení bez 

bariér, které se v mnoha případech zúčastnili i představitelé 

měst a obcí – jedním z témat byly bezbariérové byty a je-

jich výstavba v jednotlivých domech, určených pro bydlení 

osob 

•  NRZP ČR i nadále realizuje Projekt komunikace zdravot-

nických pracovníků s pacienty se zdravotním postižením, 

v letošním roce je NRZP ČR partnerem projektu SZŠ Ruská. 

Tento projekt je zaměřen na vzdělávání učitelů středních 

zdravotních škol, aby získali dostatek informací o druzích 

zdravotního postižení a jejich důsledcích pro život jednot-

livce. Současně byli vzděláváni ve způsobu komunikace 

s osobami se zdravotním postižením

•  legislativní odbor NRZP ČR připomínkuje jednotlivé legisla-

tivní návrhy Vlády ČR a Parlamentu ČR, v letošním roce byly 

připomínkovány tyto legislativní návrhy:

   ›  Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu na vydání zákona, 

kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony

   ›  Návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

   ›  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., v plat-

ném znění – sociální příplatek

   ›  Připomínky k upravenému NV o standardech

   ›  Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociál-

ních služeb pro období 2011–2016

   ›  Připomínky NRZP ČR k senátnímu návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 361/2000 Sb.

   ›  Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona 

o veřejných službách v přepravě cestujících – formulář

   ›  Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona 

o veřejných službách v přepravě cestujících

   ›  Stanovisko NRZP ČR k návrhu usnesení vlády ČR k řešení 

problematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve 

vazbě na Nařízení Evropského parlamentu č. 1370/2007

   ›  Počet a struktura OZP k 31. 3. 2010

   ›  Připomínky k vypořádání připomínek k novele zákona 

č. 435/2004 Sb.

   ›  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu tezí o sociálních 

službách

   ›   Připomínky k návrhu „Národního plánu vyváření rov-

ných příležitostí pro občany se zdravotním postižením na 

období 2010–2014“

   ›  návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-

městnanosti, a zákon č. 586/1991 Sb., o organizaci a prová-

dění sociálního zabezpečení, a dále zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích

   ›  Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 155

   ›  Příloha k důvodové zprávě k sociálnímu příplatku 

   ›   Pozměňovací návrh k tisku č. 155 

   ›   Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se 

pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory 

pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájem-

ným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek 

normativních nákladů na bydlení. 

   ›  Stanovisko NRZP ČR k novele vyhlášky 182/1991

   ›  Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona 

č. 48/1997 Sb.

   ›    Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění 

zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměst-

nanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 

Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve 

znění pozdějších předpisů

NRZP ČR uskutečnila v roce 2010 tyto tiskové konference:

•  Tisková konference k pořádání cen MOSTY 2009, středa 

3. 2. 2010, Primátorský salonek, 1. patro, Měšťanská beseda, 

Kopeckého sady 13, Plzeň. 

•  Tisková zpráva o předávání cen MOSTY 2009

    12. 02. 2010, 09.20  |   V Plzni se letos 10. února konal v pořadí 

již sedmý ročník udílení cen MOSTY 2009. Celkem bylo letos 

nominováno 91 projektů a osobností. 

•  Tisková konference k zahájení projektu „Toa point“ v karlo-

varském kraji se uskutečnila 3. 3. 2010 u příležitosti zahájení 

výstavby bezbariérových toalet v pěti lázeňských městech 

Karlovarského kraje.

• Tisková zpráva z jednání Republikového výboru NRZP ČR

    26. 03. 2010, 08.14  |  Tisková zpráva z jednání republikového 

výboru NRZP ČR dne 25. Března 2010 | Republikový výbor 

NRZP ČR je nejvyšším orgánem NRZP ČR mezi RS.
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   •  Mimořádná tisková konference NRZP ČR k integraci ZP dětí 

do škol v Praze

     04. 05. 2010, 15.26 | Tisková zpráva NRZP ČR, Praha, 

4. května 2010 | Magistrát hlavního města Prahy schválil 

„Zásady pro sjednocení přístupu k integraci dětí, žáků a stu-

dentů se ZP“. 

•  Tisková zpráva – volební programy politických stran

     18. 05. 2010, 14.02 | Volební programy politických stran ve 

vztahu k lidem se zdravotním postižením Národní rada 

osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR). 

•  Tisková konference k 10. výročí vzniku NRZP ČR – dne 

16. 6. 2010 za účasti místopředsedkyně Senátu ČR 

A. Gajduškové a dalších významných hostů, tisková konfe-

rence s následným programem se uskutečnila v zahradě 

Senátu PČR.

•  Tisková zpráva k jednání s ministrem vnitra R. Johnem 

na podporu tvrdého postupu orgánů státu proti agresi 

vůči lidem se zdravotním postižením, která byla vydána 

3. 8. 2010. 

•  Tisková zpráva ze dne 9. 8. 2010 na podporu pomoci pro 

lidi se zdravotním postižením v místech zasažených povod-

němi. Metropolitní univerzita Praha nabídla NRZP ČR uby-

tování pro osoby se zdravotním postižením, které postihla 

povodeň v Libereckém a Ústeckém kraji.

•  Tisková zpráva ze dne 13. 8. 2010 na téma, že agrese vůči 

lidem se zdravotním postižením nesmí být tolerována, byla 

vydána v souvislosti se schůzkou předsedy NRZP ČR s minis-

trem spravedlnosti JUDr. Jiřím Pospíšilem.

•  Tisková konference ze dne 20. 8. 2010 v rámci realizace 

projektu Euroklíč střední Čechy-města pod názvem 

„Středočeský kraj – přístupný díky Euroklíči“.

•  Tisková konference ze dne 16. 9. 2010 v rámci Republikového 

shromáždění NRZP ČR, Republikové shromáždění se vyslo-

vilo k připravovaným reformním záměrům Vlády ČR.

 •  Tisková zpráva ze dne 2. 11. 2010 k předání petice osob se 

zdravotním postižením předsedkyni Poslanecké sněmovny 

M. Němcové jako nesouhlas se zrušením sociálního pří-

platku a snížením příspěvku na péči v prvním stupni na 

800 korun.

•  Tisková zpráva NRZP ČR a Asociace poskytovatelů sociálních 

služeb ze dne 8. 11. 2010 ke zvýšení spoluúčasti uživatelů 

a poskytovatelů sociálních služeb na úhradě inkontinent-

ních pomůcek.

     

•  Tisková zpráva ze dne 14. 12. 2010 o vzniku nadačního fondu 

Cesta bezpečí, který ve spolupráci s NRZP ČR bude podpo-

rovat mobilitu osob se zdravotním postižením.

NRZP ČR spolupracovala s členskými organizacemi při prosa-

zování nového Národního plánu vytváření rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na léta 2010–2014, kon-

zultovala všechny legislativní návrhy s členskými organizacemi 

a společně s nimi se účastnila jednání odborného týmu MPSV 

ČR při přípravě novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Členské organizace jsou pravidelně informovány 

o aktuálním dění v oblasti legislativy a koncepčních materi-

álů a dalších exekutivních i legislativních novinkách v oblasti 

zdravotního postižení, a to pravidelnými zprávami. V letošním 

roce bylo rozesláno již 45 takových zpráv. Tyto informace jsou 

rozesílány již i dalším subjektům mimo členské organizace.

Cílem projektu je zastupování zájmů a potřeb občanů se zdra-

votním postižením. Tento základní cíl byl v projektu naplněn. 

Důkazem je, že NRZP ČR byla účastníkem jednání státních 

a veřejných orgánů při projednávání legislativních i nelegisla-

tivních úkolů, které měly nějakou souvislost s problematikou 

zdravotního postižení. Ve své činnosti NRZP ČR naplňovala 

cíle Střednědobé strategie státní politiky vůči občanům se 

zdravotním postižením i Národního plánu vytváření rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 

2010–2014. Touto spoluprací a účastí na jednáních se podařilo 

dosáhnout mnoha dílčích koncepčních a legislativních řešení, 

která zlepšovala postavení osob se zdravotním postižením ve 

společnosti a míru jejich integrace.

NRZP ČR se také účastnila zásadních jednání kolem přípravy 

novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jednání 

probíhala u ministra práce a sociálních věcí, v Poslanecké sně-

movně Parlamentu ČR a v dalších institucích. V rámci úspor-

ných opatření vyhlásila NRZP ČR petici proti návrhu na zrušení 

sociálního příplatku a snížení příspěvku na péči v I. stupni. Při 

jednáních v Parlamentu ČR se podařilo dosáhnout alespoň 

dílčí změny, a to zachování sociálního příplatku pro rodiny se 

zdravotně postiženým dítětem nebo se zdravotně postiže-

ným rodičem.

V průběhu roku 2010 se uskutečnila řada jednání s krajskou 

samosprávou, a to téměř ve všech krajích. Předmětem jed-

nání byly Krajské plány vyrovnávání příležitostí a také projekt 

Euroklíč a projekt Toa Point (bezbariérová sociální zařízení). 

Krajské plány vyrovnávání příležitostí byly přijaty již v de-

víti krajích. V dalších krajích jsou Krajské plány rozpracovány. 

Pouze Ústecký kraj vytrvale odmítá přípravu Krajského plánu 

vyrovnávání příležitostí. V průběhu roku se uskutečnila dvě 

jednání s hejtmany při zasedání Asociace krajů ČR. NRZP ČR 

uzavřela Memorandum o spolupráci s Asociací krajů. Jedním 

z bodů tohoto memoranda je, že NRZP ČR bude přizvávána 



11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

11

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

na jednání Sociální komise Asociace krajů. Závěr tohoto jed-

nání doporučuje jednotlivým hejtmanům, aby spolupraco-

vali na přípravě nových Krajských plánů vyrovnávání příleži-

tostí, případně jejich novelizaci. Současně bylo přislíbeno, že 

ve všech krajích budou vytvořeny společné monitorovací 

orgány, které budou tvořeny představiteli krajských rad zdra-

votně postižených a krajské samosprávy. Ve všech krajích je 

NRZP ČR účastna přípravy Krajských plánů rozvoje sociálních 

služeb anebo se podílí na jejich inovaci. 

V rámci plnění úkolu informování veřejnosti o problematice 

zdravotního postižení měla NRZP ČR více jak 30 výstupů 

v hlavních zpravodajských pořadech, jak veřejnoprávní tele-

vizní stanice, tak také komerčních televizních stanic. Všechna 

vystoupení se týkala aktuální situace osob se zdravotním posti-

žením (bezpečnost OZP, legislativní úpravy, zaměstnávání OZP, 

sociální dávky a další). Mediální výstupy byly ve veřejnopráv-

ním rozhlase a v řadě tiskovin. NRZP ČR sama vydává MOSTY 

– časopis pro integraci, ve kterém pravidelně informuje širo-

kou veřejnost i osoby se zdravotním postižením o aktuálních 

záležitostech spojených se zdravotním postižením.

NRZP ČR se aktivně podílela na činnosti Národního rozvojo-

vého programu mobility pro všechny. Pracovníci NRZP ČR se 

účastnili posuzování jednotlivých projektů a dále pracovali 

v Řídicím výboru NRPM. Pracovnice NRZP ČR působila jako 

konzultantka pro předkladatele projektových záměrů v rámci 

Národního rozvojového programu mobility. 

Součástí realizace byly tyto aktivity:

•  rozesílání informací o programu Mobilita pro všechny 

v rámci ČR,

•  prezentace programu Mobilita pro všechny na úřadech 

měst a obcí, a to jak jednotlivě, tak i po skupinách,

• návštěvy měst a obcí – konzultace na místě,

• odborné konzultace předkladatelům nových projektů,

• shromažďování došlých projektů,

•  odborné posouzení a ohodnocení došlých projektů pro 

další jednání v řídicích orgánech programu.

NRZP ČR dlouhodobě spolupracuje se SFDI, a to v programu 

Zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování oso-

bám s omezenou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR 

se zásadním způsobem účastnila posuzování jednotlivých 

projektů, které se zabývaly zpřístupňováním dopravy osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Úkoly přímo vyplývající z usnesení vlády ČR 

Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdra-

votním postižením, který schválila svým usnesením vláda ČR 

č. 253 ze dne 29. 3. 2010.

Tento významný dokument obsahuje následující opatření, 

která ukládají NRZP ČR určité činnosti. 

Opatření 1.1 

Vyhodnotit zkušenosti a přínos zákona č. 198/2009 Sb., o rov-

ném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskri-

minací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), 

z hlediska osob se zdravotním postižením a v případě potřeby 

navrhnout změny u těch právních předpisů, ve kterých je 

možno spatřovat projevy diskriminace z důvodu zdravotního 

postižení.

Vzhledem k tomu, že Národní plán byl přijat na konci března 

2010, nebyly dosud vyhodnoceny zkušenosti s tímto zákonem. 

NRZP ČR v současné době připravuje zprávu o diskriminaci 

OZP za rok 2010. 

Opatření 1.3

Zvyšovat společenské a právní vědomí v oblasti zákazu dis-

kriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého 

zdravotního stavu, a to např. tiskem informačních materiálů, 

informováním veřejnosti prostřednictvím rozhlasových a tele-

vizních médií apod.

NRZP ČR vydala v roce 2010 Zprávu o stavu lidských práv v ČR 

za rok 2009, zaměřenou na problematiku zdravotního posti-

žení. Ve spolupráci s ČT vytvořila několik programů v pub-

licistickém pořadu Černé ovce se zaměřením na dodržování 

práv osob se zdravotním postižením. V tiskovinách uveřejnila 

velké množství článků, zaměřených na právní povědomí osob 

se zdravotním postižením a na diskriminaci z důvodu zdravot-

ního postižení. Provedla aktualizaci publikace „Sociálně právní 

minimum“, které je velmi žádanou publikací jak veřejností, tak 

osobami se zdravotním postižením.

Opatření 17.3

Metodicky podporovat přípravu, realizaci a průběžné monito-

rování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením.

Na jednání NRZP ČR s Asociací krajů bylo dohodnuto, že ve 

všech krajích, kde dosud byly vytvořeny Krajské plány vyrov-

návání příležitostí, budou vytvořeny společné monitorovací 

orgány, které budou posuzovat plnění Krajských plánů, jejich 

doplňování a novelizaci. V současné době je tento monitoro-

vací systém funkční v Pardubickém kraji, v Královéhradeckém 

kraji, Jihomoravském kraji a Moravskoslezském kraji.
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Úkoly vyplývající ze zastupování občanů se zdravot-

ním postižením a jejich organizací ve významných 

institucích a organizacích v rámci ČR

Ze strany NRZP ČR se jedná především o spolupráci s institu-

cemi participujícími na tvorbě politiky ve prospěch občanů se 

zdravotním postižením a o zastoupení v příslušných orgánech.

Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany

Vzhledem k volbám do Poslanecké sněmovny ČR v květnu 2010 

byl na podzim ustaven podvýbor pro zdravotně postižené 

občany a další vyloučené skupiny. Tento podvýbor se sešel teprve 

jednou. NRZP ČR je přizvána ke spolupráci tohoto podvýboru. 

NRZP ČR systematicky spolupracovala především s výborem 

pro sociální politiku. Prosazovala zde pozměňovací návrhy 

k novele zákona o sociálních službách, k zákonu o státním roz-

počtu a k dalším zákonům. 

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnesením vlády č. 1323 

ze dne 10. 12. 2001, naplňuje NRZP ČR funkci jeho hlavního porad-

ního orgánu. Ve VVZPO zasedá 5 členů předsednictva NRZP ČR, 

přičemž předseda NRZP ČR zastává funkci místopředsedy VVZPO. 

VVZPO projednává všechny materiály předkládané NRZP ČR.

Spolupráce byla po celý rok 2010 velmi intenzivní. Na půdě 

VVZPO se v roce 2010 projednávaly zásadní otázky osob se 

zdravotním postižením – především přijetí nového Národního 

plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období let 2010–2014. NRZP ČR se účastnila 

přípravy Strategie systémového zpřístupňování VŠ vzdělávání 

studentům se zdravotním postižením v ČR, přípravy moni-

torování plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením a dalších dokumentů. 

Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně posti-

žené občany 

V rámci VVZPO byly dosud ustaveny čtyři odborné skupiny 

zabývající se jednotlivými oblastmi vyrovnávání příležitostí 

pro občany se zdravotním postižením, a to odborné skupiny 

pro sociální politiku, pro vzdělávání, pro regionální rozvoj 

a pro zaměstnávání OZP. 

Zástupci NRZP ČR jsou vedle zástupců ministerstev, krajů a obcí 

členy každé z nich. Zastávají rovněž funkci předsedů odborné 

skupiny pro vzdělávání a odborné skupiny pro regionální rozvoj. 

Řídicí výbor Národního rozvojového programu mobility 

pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny byl vyhlá-

šen společně VVZPO a NRZP ČR 16. 4. 2002. Následné usnesení 

vlády č. 545 ze dne 29. 5. 2002 určilo jako koordinátory pro-

gramu VVZPO a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána prostřed-

nictvím Řídicího výboru programu.  

NRZP ČR má v Řídicím výboru dva členy, z nichž jeden zastává 

funkci místopředsedy Řídicího výboru. Zástupci NRZP ČR se 

účastnili všech jednání Řídicího výboru, prací na metodice 

a dále na přípravě novely usnesení vlády o fi nancování NRPM 

a na vyhodnocování projektů. 

Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury 

V působnosti výkonného výboru je mj. vyhlašování výbě-

rových řízení na realizaci investičních akcí a uvolňování pro-

středků SFDI na investiční akce dle § 2 písm. g) zák. 104/2000 

Sb., na jehož základě jsou poskytovány příspěvky na projekty 

zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování oso-

bám se sníženou schopností pohybu a orientace.

NRZP ČR je členem hodnoticí komise pro výběr projektů zamě-

řených na zpřístupňování dopravní infrastruktury pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR realizovala 

společně se SFDI jeden projekt zaměřený na posuzování inves-

tičních záměrů, předkládaných obcemi v rámci zpřístupňování 

komunikací pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR je 

v současné době dlouhodobým partnerem SFDI. 

 

Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozi-

del městské hromadné dopravy a veřejné linkové auto-

busové dopravy 

Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jednotlivých 

provozovatelů autobusové dopravy na nákup nových auto-

busů a jejich součástí. 

Při posuzování jsou preferovány autobusy splňující požadavky 

na ekologickou dopravu a na dopravu osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Vzhledem k tomu je zastou-

pení NRZP ČR v komisi velice důležité a účelné. Odborní pra-

covníci se pravidelně účastní práce komise. 

Asociace krajů ČR

Již několik let je rozvíjena spolupráce NRZP ČR s AK ČR, a také 

s Komisí pro sociální záležitosti při přípravě zákona o sociál-

ních službách. 

Spolupráce mezi NRZP ČR a AK ČR se zaměřila především na 

systémovou spolupráci NRZP ČR s Asociací krajů, která je vyjá-

dřena v Memorandu o spolupráci. Mimo tuto systémovou spo-

lupráci, zaměřenou na přípravu legislativy, byly projednávány 

také otázky projektu Euroklíč ve Středočeském a Plzeňském 

kraji, projektu Toa Point v Karlovarském kraji a poradenství pro 

osoby se zdravotním postižením ve všech krajích.
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Svaz měst a obcí ČR

Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO 

ČR pro zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci 

NRZP ČR, kteří jsou současně zastupiteli měst a obcí. 

Po komunálních volbách v říjnu roku 2010 byla nově usta-

vena komise Předsednictva SMO ČR pro zdravotně postižené 

občany. Její první zasedání se uskutečnilo až v únoru 2011. 

V roce 2010 komise projednávala především dopad úsporných 

opatření na komunální sféru a na osoby se zdravotním posti-

žením v jednotlivých regionech. 

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

Při zpracovávání koncepcí a programů zvyšování zaměst-

nanosti občanů se změněnou pracovní schopností vytváří 

NRZP ČR společné pracovní týmy s AZZP. 

NRZP ČR se pravidelně účastní prací při zpracovávání koncepcí 

a programů zvyšování zaměstnanosti občanů se změněnou 

pracovní schopností. Společně vytváří pracovní týmy s AZZP.  

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Jedním ze stěžejních programových témat NRZP ČR je transfor-

mace sociálních služeb. Při její realizaci nelze opomenout otázky 

pracovních podmínek zaměstnanců v sociálních službách. 

Spolupráce s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče 

ČR se významným způsobem rozšířila a upevnila. Při připo-

mínkování návrhu novely zákona o sociálních službách vytvá-

řela NRZP ČR a odborový svaz společnou platformu. Dochází 

k pravidelným schůzkám odborníků obou organizací. 

Výzkumná pracoviště

V roce 2008 ustavila NRZP ČR svoji Vědeckou radu, jejímž 

předsedou je pan profesor Jan Pfeiff er. Členy vědecké rady 

jsou prof. Ing. Petr Moos, CSc. (Ústav informatiky a telekomu-

nikací ČVUT), prof. MUDr. Jan Pfeiff er, DrSc. (Klinika rehabili-

tačního lékařství 1. LF a VFN), prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. 

(Univerzita Karlova v Praze), doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. 

(Výzkumný ústav práce a sociálních věcí), doc. Mgr. PaedDr. Jan 

Michalík, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), prof. MUDr. 

Pavel Klener, DrSc. (Přednosta 1. interní kliniky a ředitel Ústavu 

hematologie a krevní transfúze), Ing. Pavel Dušek (prezident 

Unie zaměstnavatelských svazů), a PhDr. Lenka Krhutová. 

Vědecká rada se sešla v roce 2010 pouze jednou, a to vzhle-

dem k mnoha okolnostem. Zabývala se těmito tématy:

• terminologie v oblasti zdravotního postižení

•  analýza fi nanční náročnosti, péče o člena rodiny nemoc-

ného tzv. vzácným onemocněním

•  legalizace MKF v kontextu Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením

•  Vědecká rada nadále pracuje na přípravě teoretické základny 

pro přípravu zákona u ucelené rehabilitaci

V roce 2010 byly realizovány vědecké výzkumy na téma: 

•  kvalita života osoby pečující o člena rodiny se vzácným 

onemocněním

•  soubor statistických dat ukazatelů veřejné podpory osob se 

zdravotním postižením

Koordinátor projektu

Bc. Václav Krása
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Projekt „Účast NRZP ČR na tvorbě, realizaci 

a monitorování ucelených plánů vyrovnávání 

příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením ve 14 krajích ČR“
Hlavními cíli projektu byly zejména:

•  napomáhat monitorování a aktualizaci již přijatých Krajských 

plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

– zejména prostřednictvím krajských koordinátorů NRZP ČR, 

•  metodicky a organizačně působit v krajích, kde dosud nejsou 

přijaty krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením,

•  podporovat vytváření pracovních komisí pro přípravu a moni-

torování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením včetně zpracovávání vlastních návrhů 

na opatření, která by měla být součástí přijatého dokumentu 

– zejména prostřednictvím krajských koordinátorů NRZP ČR,

•  na podporu sběru potřebných informací pořádat v jednot-

livých krajích tematické semináře a konference k nejproble-

matičtějším oblastem života osob se zdravotním postižením 

– např. doprava, vzdělávání OZP,

•  koordinace činnosti členských organizací, sdružených na 

úrovni krajů v krajských radách osob se zdravotním posti-

žením – při formulaci věcí společného zájmu a formulování 

potřebných opatření do krajského plánu vyrovnávání příle-

žitostí pro občany se zdravotním postižením,

•  podpora občanských sdružení osob se zdravotním postiže-

ním na regionální úrovni – rozvoj aktivní spolupráce a vytvá-

ření společného postupu,

•  prosazování strategických cílů NRZP ČR na úrovni krajů za 

účasti zainteresovaných pracovníků NRZP ČR, krajských koor-

dinátorů, předsedů Krajských rad osob se zdravotním posti-

žením (dále jen KRZP), externích odborníků a dobrovolníků,

•  metodická a organizační činnost NRZP ČR v regionech s cí-

lem rozšíření vzájemné spolupráce organizací sdružených 

v jednotlivých KRZP a přenos dobré praxe,

•  podpora aktivní a aktuální výměny informací z regionů na 

webu NRZP ČR – http://www.nrzp.cz – a rozšíření stávajícího 

webového portálu,

•  pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, pracovníky 

státní správy a samosprávy a organizace sdružené v KRZP 

a další spolupracující subjekty. 

Krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdra-

votním postižením

Projekt navazoval na předchozí projekty z minulých let, 

během kterých byly vyzkoušeny různé metody a formy vytvá-

ření krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdra-

votním postižením (dále jen KPV). Jednalo se především o vý-

sledky regionálních výzkumů a šetření, výsledky anket osob 

se zdravotním postižením a přípravné semináře. S ohledem 

na aktuální ekonomickou situaci bylo třeba vyvinout novou 

metodiku získání potřebných informací, která by zajistila efek-

tivní a fi nančně nenáročný sběr dat a zapojení široké veřejnosti 

do procesu přípravy a monitorování KPV. Za tímto účelem 

byla vypracována metodika pořádání tematických konferencí. 

Metodika byla představena v květnu 2010. Jedná se o soubor 

pěti na sebe navazujících tematických konferencí, které svým 

obsahem zasahují do hlavních oblastí ovlivňujících život lidí se 

zdravotním postižením:

1. Postoje veřejnosti k osobám se zdravotním postižením

2. Přístupnost prostředí pro osoby se zdravotním postižením 

3. Vzdělávání OZP

4. Dostupnost zdravotní péče a její kvalita z hlediska OZP

5. Práce a zaměstnávání OZP

Dalším významným realizovaným počinem bylo vyvinutí nové 

metodiky tvorby KPV. Nová metodika vznikla Za podpory 

všech zainteresovaných pracovníků projektu. Od poloviny 

roku 2010 tak byla k dispozici nová metodika, která již svým 

obsahem popisuje vybrané kapitoly ze schválené Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním postižením – formou kon-

krétních návrhů na případná opatření. Tato metodika se stala 

významnou pracovní pomůckou, kterou využívají i krajské 

úřady při formulaci potřebných opatření.

Po dohodě s politickou reprezentací krajů se do roku 2009 

podařilo vytvořit a schválit KPV v těchto krajích:

•  kraj Hl. m. Praha,

• Královéhradecký kraj,

• Pardubický kraj,

• Jihomoravský kraj,

• Olomoucký kraj,

• Moravskoslezský kraj.

V roce 2010 se díky realizovanému projektu podařilo docílit 

mnoha pozitivních výsledků ve spolupráci s reprezentací krajů 

a krajských úřadů.
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Za největší úspěch je možno označit přijetí nových KPV 

v těchto krajích:

• Liberecký kraj

• Zlínský kraj

Dalším pozitivním výsledkem je zahájení prací na formulaci 

KPV v těchto krajích:

• Plzeňský kraj

• Středočeský kraj

Informace o přijatých KPV jsou uvedeny jak na webových 

stránkách NRZP ČR, tak i na webových stránkách výše uvede-

ných krajů. 

Podpora občanských sdružení osob se zdravotním posti-

žením na krajské úrovni

Základem činnosti v této oblasti je vzájemná výměna informací 

mezi NRZP ČR a organizacemi osob se zdravotním postižením 

s krajskou a regionální působností. Pro informování organizací 

OZP byly využívány tiskoviny, jako je časopis MOSTY, e-mailové 

zprávy a osobní návštěvy v organizacích. V systému sdělování 

informací má také významné místo web NRZP ČR, který stále více 

využívají organizace s krajskou a regionální působností. 

Nejvýznamnější činností a smyslem spolupráce OZP na krajské 

a regionální úrovni je formulace věcí společného zájmu. Na první 

pohled to vypadá jako jednoduché, ale společná domluva např. 

při odstraňování architektonických bariér ve městech a obcích se 

často hledá složitě (co vyhovuje jedněm, může být novou barié-

rou pro druhé). Obtížná bývá i shoda těchto organizací na tom, 

co jsou vlastně základní věci společného zájmu, které by se také 

měly společně prezentovat příslušným zastupitelstvům, úřadům 

a politikům. Jedná se o odborně a organizačně náročné úkoly, 

které však mají veliký význam pro komunitu OZP v krajích a měs-

tech. V tomto úsilí je NRZP ČR jedinou organizací, která se o reali-

zaci těchto cílů soustavně zasazuje. Z tohoto důvodu také jedná 

se státní správou a samosprávou a zastupuje organizace OZP 

v různých pracovních komisích na různých úrovních. Zkušenosti 

z mnoha regionů ukazují, že společné prosazování zájmů OZP je 

podstatně efektivnější než prosazování dílčích zájmů jednotlivých 

organizací nebo jednotlivých druhů zdravotního postižení. I přes 

několikaletou osvětu v této oblasti narážejí snahy NRZP ČR často 

na nepochopení. Proto je nezbytná další informovanost, přenos 

dobrých praxí a výměna praktických zkušeností. 

Edukační a informační činnost v regionech

Jak bylo již zmíněno, bylo na podporu přípravy a monitorování 

uskutečněno množství různých informačních setkání, work-

shopů a porad. V některých krajích navíc proběhly veřejně 

prezentované konference, které byly uspořádány většinou za 

přímé podpory krajských samospráv a krajských úřadů. Pro 

představu uvádíme několik nejvýznamnějších akcí:

Moravskoslezský kraj

•  Konference: Přístupnost staveb, dopravy a informací 

– účast 90 osob

• Konference: Vzdělávání – účast 90 osob

Pardubický kraj

•  Konference: Dostupnost vzdělávání pro OZP – účast 

60 osob

• Konference: Přístupnost prostředí pro OZP – účast 50 osob

• Konference: Přístupnost dopravy pro OZP – účast 50 osob

•  Konference: Zaměstnávání OZP v Pardubickém kraji – účast 

80 osob

Plzeňský kraj

•  Konference: Přístup veřejnosti k OZP (červen) – účast 30 osob

•  Konference: Přístupnost prostředí pro OZP (září) – účast 

40 osob

•  Konference: Vzdělávání bez handicapu – konference pro-

běhne 9. 3. 2011

Jihomoravský kraj

•  Konference: Spolupráce NNO při podpoře OZP – účast 

70 osob

• Seminář mobility – proběhne 2. 3. 2011

Ústecký kraj 

•  Konference: celkem 6 konferencí k tématu digitalizace 

– účast 70 osob

Praha

•  Seminář v rámci doprovodného programu výstavy RKP – 

NON HANDICAP: představení činnosti Pražské krajské rady 

OZP (duben 2010)

Středočeský kraj 

•  Seminář v rámci doprovodného programu výstavy RKP – 

NON HANDICAP: představení činnosti Pražské Středočeské 

krajské rady OZP (duben 2010)

Liberecký kraj

•  II. Krajské setkání OZP (nouzové volání, prezentace NRZP ČR 

a poradny) – účast 60 osob

Koordinátor projektu

Jiří Vencl

Více o realizaci projektu naleznete na webových stránkách 

NRZP ČR – Činnost v regionech.
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Projekt „Informační činnost NRZP ČR“

NRZP ČR patří k vyhledávaným informačním centrům pro 

osoby se zdravotním postižením a jejich organizace,

státní orgány a instituce a nejrůznější nestátní subjekty z celé 

ČR a ze zahraničí. Z tohoto důvodu NRZP ČR každoročně vyvíjí 

nemalé úsilí při poskytování informací osobám se zdravotním 

postižením. Koná tak prostřednictvím projektu Informační čin-

nost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k pod-

poře vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením.

Cíl projektu je stanoven v souladu s Národním plánem pod-

pory a integrace občanů se zdravotním postižením a navazuje 

na Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2010–2014. Cílem projektu 

je prostřednictvím pořádaných akcí a realizovaných činností 

v projektu podporovat informovanost osob se zdravotním 

postižením o procesu tvorby a vývoje politik a programů pro ně 

určených a podporovat vyrovnávání příležitostí pro tyto osoby, 

posilovat participaci a partnerství organizací osob se zdravot-

ním postižením při naplňování těchto politik a programů a zvy-

šovat právní vědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu 

zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu.

V roce 2010 zahrnoval projekt dále uvedené aktivity:

Noviny Skok do reality

NRZP ČR vydala dvě čísla speciálních novin o legislativě pro 

osoby se zdravotním postižením s názvem Skok do reality. 

Noviny podaly informace o aktuálním vývoji v oblasti legis-

lativy a politiky ve vztahu k osobám se zdravotním postiže-

ním. Číslo 1/2010 vyšlo v únoru, číslo 2/2010 vyšlo v dubnu. 

Informace o novinách jsou k dispozici i na webových strán-

kách NRZP ČR, kde jsou jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve 

formátu pdf a formátu doc. Celkový náklad obou čísel byl 

29 300 kusů.

MOSTY – Časopis pro integraci

NRZP ČR vydala tři čísla časopisu MOSTY – Časopis pro integ-

raci. NRZP ČR v roce 2010 přistoupila k modernizaci a zlepšení 

stávajícího periodika Skok do reality a nahradila noviny Skok 

do reality, které vydávala od roku 2002, novým, atraktivnějším 

formátem. Časopis má oproti novinám větší rozsah a nadále je 

všem zájemcům z řad osob se zdravotním postižením distribu-

ován zdarma. První číslo vyšlo v červnu a číslováním navázalo 

na noviny Skok do reality. Informace o časopise jsou k dispozici 

i na webových stránkách NRZP ČR, kde jsou jednotlivá vydaná 

čísla ke stažení ve formátu pdf a pro zrakově postižené ve for-

mátu doc. Celkový náklad prvního čísla byl 15 000 kusů. V září 

a prosinci byla vydána další dvě čísla, obě v nákladu 12 000 

kusů. Celkový náklad v roce 2010 byl 39 000 ks.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009

NRZP ČR vydala v květnu 2010 v nákladu 5 000 ks publikaci 

Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2009. Autorem 

publikace byl kolektiv autorů NRZP ČR pod vedením JUDr. Jana 

Hutaře. Publikace na 40 stranách přinesla popis konkrétních 

nedostatků a porušení v oblasti lidských práv osob se zdravot-

ním postižením v ČR v roce 2009. Publikaci poskytla NRZP ČR 

všem zájemcům zdarma a vyšla v dubnu 2010.

Ocenění aktivit, činů a projektů ve prospěch osob se zdravot-

ním postižením viz kapitola MOSTY 2010.

Účast NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP 2010

Ve dnech 20.–22. dubna 2010 se na Výstavišti PRAHA 

– HOLEŠOVICE konal 14. ročník výstavy NON-HANDICAP 

2010. Výstava proběhla v levém křídle Průmyslového paláce. 

Souběžně s výstavou probíhal i 32. ročník mezinárodního 

zdravotnického veletrhu PRAGOMEDICA 2010 v dalších halách 

Průmyslového paláce. Komplex veletrhu a výstavy pořádala 

INCHEBA PRAHA spol. s r.o. NRZP ČR byla ofi ciálním partne-

rem výstav a odborným garantem doprovodného programu. 

V rámci výstavy NON-HANDICAP 2010 připravila NRZP ČR 

doprovodný program po celou dobu výstavy. Doprovodný 

program se realizoval na stánku NRZP ČR a v připraveném 

konferenčním prostoru. Na svém stánku NRZP ČR poskytovala 

právní poradenství pro osoby se zdravotním postižením, pro-

stor k prezentaci organizací osob se zdravotním postižením, 

odborné publikace, informační tiskoviny a letáky a další infor-

mační materiál pro osoby se zdravotním postižením i širokou 

veřejnost a místo k setkávání osob se zdravotním postižením.

Doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2010

•  Pozvánka na Mezinárodní fi lmový festival Mental POWER 

Prague

•  Ukázka výcviku vodicích a asistenčních psů, Pomocné tlapky 

o. p. s.

•  Mapování přístupnosti Prahy pro osoby se ZP, Pražská orga-

nizace vozíčkářů

•  Komora jako zprostředkovatel informací a kulturních udá-

lostí pro neslyšící: Internetová televize pro děti a mládež 

Weblik a tlumočení písní do českého znakového jazyka, 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

•  Sociálně-právní minimum pro osoby se ZP, NRZP ČR

•  Škola bez bariér, Metropolitní Univerzita Praha

•  Ukázka výcviku vodicích a asistenčních psů, 

Pes pro tebe o.s.

•  IRANMAN, tajemnou Persií na motocyklu i s roztroušenou 

sklerózou, Unie Roska

•  Život s dětskou mozkovou obrnou – přednáška, Klub DEMKA 

a Lenio o.s.
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•  Břišní tance – ukázky, Jitka Šefčíková

•  Psychiatrické léčebny – peklo, realita, nebo šance? – diskusní 

seminář, Ing. Martina Přibylová

•  Přepis mluvené řeči jako sociální služba a její ukázky, Česká 

unie neslyšících

•  Ukázka výcviku vodicích a asistenčních psů, HELPPES o.s.

Konference Bydlení (ne)jen pro osoby se zdravotním 

postižením

Datum: 20. 5. 2010

Místo: Kongresové centrum Praha

Název: Bydlení (ne)jen pro osoby se zdravotním postižením

Záštitu nad akcí převzal ministr pro místní rozvoj Rostislav 

Vondruška.

Cílem konference bylo seznámit účastníky jednak s proble-

matikou sociální politiky bydlení a jednak s problematikou 

přístupnosti bydlení pro všechny. Pro přítomné byl zajištěn 

i simultánní přepis mluveného slova do českého jazyka a tlu-

močení do znakového jazyka.

Na konferenci se zaregistrovalo přes osmdesát účastníků. 

Program byl zaměřen nejen na informování osob se zdravotním 

postižením o vývoji přístupnosti bytových domů, ale byl určen 

i pro odbornou veřejnost a pracovníky veřejné a státní správy.

Účast NRZP ČR na veletrhu MEDICAL FAIR BRNO 2010

NRZP ČR je tradičním vystavovatelem na mezinárodním vele-

trhu zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví MEDICAL FAIR 

BRNO. Pořadatelem veletrhu jsou Veletrhy Brno, a.s. NRZP ČR je 

partnerem pořadatele veletrhu a doprovodného programu. Na 

svém stánku NRZP ČR v roce 2010 poskytla 30 hodin sociálně-

právního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

a jejich zástupce, prostor k prezentaci organizací OZP, odborné 

publikace, informační tiskoviny a letáky a další informační mate-

riál pro OZP i širokou veřejnost a místo k setkávání OZP.

Konference Město bez bariér

Datum: 21. 10. 2010

Místo: Výstaviště Brno, hala E

Konference se konala v rámci doprovodného programu vele-

trhu MEDICAL FAIR BRNO 2010.

Konference se pořádala pod záštitou ministra pro místní roz-

voj Kamila Jankovského.

Cílem konference bylo seznámit osoby se zdravotním posti-

žením s novými trendy v oblasti zpřístupňování prostředí ve 

městech a obcích v ČR. Účastníci konference získali informace 

o programech, které umožňují fi nancovat odstraňování bariér 

ve městech a obcích, o nové bezbariérové legislativě z oblasti 

stavebního řádu a o dostupnosti veřejných staveb a služeb. Na 

konferenci byl zajištěn simultánní přepis mluveného slova do 

českého jazyka. Přepis zajistila Česká unie neslyšících.

Konference se zúčastnilo cca 100 osob.

Informační portál www.nrzp.cz

NRZP ČR provozuje www stránky http://www.nrzp.cz/, které 

jsou průběžně aktualizovány a na kterých lze nalézt celou 

řadu informací o činnosti NRZP ČR a o vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením. Prezentované infor-

mace jsou zaměřené zejména na vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením, jejich práva a zájmy, sociální 

služby, zaměstnávání osob ze zdravotním postižením, spolu-

práci s médii, monitoring tisku v oblasti problematiky osob 

se zdravotním postižením, informace ze zahraničí a užitečné 

databáze.

Důležitou podmínkou úspěšné realizace projektu byla státní 

dotace poskytnutá z Úřadu vlády České republiky.

Koordinátor projektu

Mgr. Michal Dvořák

Projekt „Poradenství pro uživatele sociálních 

služeb“
Projekt „Poradenství pro uživatele sociálních služeb“ měl od 

svého vzniku v roce 2006 za cíl vytvořit nový typ poradenské 

služby pro cílovou skupinou osob se zdravotním postižením 

a seniory. Síť poraden byla zaregistrována u Magistrátu hl. m. 

Prahy a jako celostátní projekt byla i v roce 2010 fi nancována 

z dotačního programu MPSV. Poradny v Brně, Karlových Varech 

a Plzni získaly fi nanční podporu i z regionálních zdrojů. 

V rámci České republiky byla v roce 2010 uživatelům k dis-

pozici funkční síť 13 poradenských míst – v sídle NRZP ČR 

v Praze a v každém krajském městě. Informace o poradnách 

jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nrzp.cz 

a www.poradnaprouzivatele.cz. Od roku 2009 slouží klientům 

i elektronická poradna www.poradnazp.cz, na kterou se v roce 

2010 obrátilo téměř 500 klientů. V roce 2010 se v rámci pro-

jektu obrátilo na poradny 12 319 klientů, kterým bylo poskyt-

nuto celkem 16 015 služeb, z toho 3 792 kontaktů (krátkých 

dotazů) a 12 223 intervencí (dotazy odborného rázu).
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Poradna v sídle NRZP ČR na Praze 7 má v celé síti atypickou roli, 

protože vedle poradenské činnosti zajišťuje pro poradny v re-

gionech, kromě organizačního vedení, především metodické 

a odborné zázemí.

Zkušenosti poradny v Praze i poraden v regionech za dobu 

své činnosti ukázaly potřebu a rozsah poradenství pro OZP 

zaměřeného na:

•  osvětu, informovanost, a především orientaci v sociálních 

systémech a práva – důchodové pojištění, sociální dávky, 

státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, mimořádné 

výhody a příspěvky pro OZP, náhrady škody při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání, daňové a poplatkové úlevy 

pro OZP, odstraňování architektonických bariér, správní 

řízení, sociální služby atd., 

•  oblast vzdělávání OZP – speciální vzdělávání, otázka asis-

tenta pedagoga,

•  oblast zaměstnávání OZP – spolupráce se zaměstnava-

teli (podpora a příspěvky zaměstnavatelům), úřady práce 

(veřejně prospěšná a společensky účelná pracovní místa), 

pracovní rehabilitace, chráněná pracoviště, 

•   zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a navazujících služeb, a také pomoc při vyřizování běžných 

záležitostí a pomoc při obnovení či upevnění kontaktu s při-

rozeným sociálním prostředím.

Vzhledem k zájmu ze strany OZP byl tedy projekt Poradenství 

pro uživatele v regionech doplněn i o výše uvedené oblasti 

poradenství a od 1. 10. 2010 došlo ke sjednocení názvu všech 

poraden a změně názvu projektu na „Poradenství NRZP ČR“. 

Poradny byly jednotně přejmenovány na Poradny NRZP ČR 

pro konkrétní kraj a centrální poradna v Praze na Poradnu 

Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

Poradenství NRZP ČR sleduje cíle:

•  Regionální dostupnost – poradny jsou zřízeny ve všech kraj-

ských městech ČR. Důvodem je snaha o zajištění dostup-

nosti služby nejen pro osoby s pohybovým postižením, ale 

i pro seniory, osoby pečující a rodiče postižených dětí.

•  Jednotné metodické vedení, on-line propojení jednotlivých 

poraden, možnost právní konzultace s odborníky NRZP ČR, 

možnost sdílení a výměny praktických zkušeností poradců, 

efektivita při vydávání metodických materiálů pro poradce 

v přímé péči atd.

•  Efektivní spolupráce s desítkami poskytovatelů sociálních 

služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory, se 

členskými organizacemi NRZP ČR a s organizacemi, které 

sdružují osoby se zdravotním postižením a seniory.

Poradny poskytují službu zejména osobám se zdravotním 

postižením a seniorům, ale i pečujícím osobám, rodičům dětí 

se zdravotním postižením, opatrovníkům osob zbavených 

způsobilosti k právním úkonům nebo v nich omezených a ro-

dinným příslušníkům.

Všichni pracovníci poskytující odborné sociální poradenství 

jsou odborně, převážně vysokoškolsky vzdělaní v oboru soci-

ální práce či příbuzném oboru. Jejich další vzdělávání se řídí 

§ 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. NRZP ČR 

pořádá pro pracovníky projektu pravidelně školicí akce a za-

bezpečuje jim účast na vzdělávacích kurzech akreditovaných 

MPSV ČR. Jednotné vzdělávání poradců všech poraden NRZP 

ČR je zaměřeno přímo na odborné sociální poradenství pro 

výše uvedenou cílovou skupinu, reaguje operativně na aktu-

ální změny legislativy a zajišťuje odbornou kvalitu pracovníků. 

NRZP ČR je akreditovanou vzdělávací institucí a v roce 2010 

měla akreditovány i tři vzdělávací programy zaměřené právě 

na vzdělávání poradců odborného sociálního poradenství 

pro OZP. Z řad poradců vycházejí velice erudovaní lektoři dal-

šího vzdělávání poradců v sociálních službách jiných posky-

tovatelů a při své lektorské činnosti tak dobře propojují teorii 

s praxí v odborném sociálním poradenství. 

Vedle hlavní přímé poradenské činnosti byl projekt i v roce 

2010 zaměřen také na osvětovou, informační a publikační 

činnost. 

Projekt si klade za cíl přispět prostřednictvím bezplatného 

odborného sociálního poradenství k prevenci sociálního 

vyloučení a k posílení kompetencí osob se zdravotním posti-

žením (dále OZP). Poradenství podporuje setrvání osob se ZP 

a seniorů ve vlastním přirozeném domácím prostředí, pomáhá 

jim lépe se orientovat v nepříznivé sociální situaci (ve které 

se ocitly v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo 

jiných okolností), zejména v oblastech, které jsou dotčeny 

ustanoveními zákona o sociálních službách. Usiluje také o to, 

aby OZP měly dostatek informací o svých právech a povinnos-

tech a uměly se v nich orientovat.

Koordinátorka projektu

Mgr. Radka Švecová
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Projekt „Dobrovolnictví mezi osobami se 

zdravotním postižením“
NRZP ČR realizuje od roku 2005 projekt s názvem 

„Dobrovolnictví mezi osobami se zdravotním postižením“. 

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postiže-

ním, členové organizací osob se zdravotním postižením sdru-

žených pod NRZP ČR, jejich klienti a rodiče dětí se zdravotním 

postižením.

V roce 2010 měla NRZP ČR uzavřeny smlouvy o výkonu dobro-

volnické služby se 70 dobrovolníky. Dobrovolníci se v roce 2010 

zapojili do následujících činností v níže uvedených organizacích:

NRZP ČR byla vysílající i přijímající organizací zároveň. Do své 

činnosti v roce 2010 zapojila 13 dobrovolníků. Dobrovolníci se 

podíleli:

•  na přípravě slavnostního vyhlášení 7. ročníku ceny MOSTY 

10. 2. 2010 v Měšťanské besedě v Plzni. 13 dobrovolníků 

pomáhalo s registrací hostů, vedením zasedacího pořádku 

a se zpřístupňováním Měšťanské besedy pro osoby se zdra-

votním postižením.

•  na přípravě účasti NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP 2010 

v Praze Holešovicích na Výstavišti. 20.–23. dubna 2010 se na 

pražském Výstavišti PRAHA – HOLEŠOVICE konal 14. ročník 

výstavy NON-HANDICAP 2010. NRZP ČR byla ofi ciálním part-

nerem výstav a odborným garantem doprovodného pro-

gramu. Výstava NON-HANDICAP se specializuje na osoby 

se zdravotním postižením. V rámci výstavy NON-HANDICAP 

2010 připravila NRZP ČR doprovodný program po celou 

dobu výstavy, denně od 11 do 16 hodin. Doprovodný pro-

gram se realizoval na stánku NRZP ČR a v připraveném kon-

ferenčním prostoru. Na účasti NRZP ČR na výstavě se podíleli 

čtyři dobrovolníci ve dnech 19.–23. 4. 2010.

•  na organizaci 4. ročníku fi lmového festivalu Mental POWER 

Prague 2010 pro herce a tvůrce se zdravotním postižením, 

který proběhl 3.–5. 6. 2010 v Divadle Palace v Praze. NRZP 

ČR je partnerem občanského sdružení HENDAVER, spo-

lečně s nímž připravila 4. ročník mezinárodního fi lmového 

festivalu Mental POWER Prague 2010, jenž uvádí hrané fi lmy 

(ne)herců a tvůrců s mentálním nebo kombinovaným posti-

žením. NRZP ČR se podílí na festivalu mj. organizačně a za-

jišťuje pro něj dobrovolníky, kteří pomáhají se zpřístupňová-

ním divadla pro soutěžící a účastníky festivalu, s komunikací 

se soutěžními organizacemi osob se zdravotním postižením 

a s distribucí soutěžních fi lmů návštěvníkům festivalu.

•  na přípravě účasti NRZP ČR na veletrhu MEDICAL FAIR 2010 

ve dnech 19.–22. 10. 2010 v Brně na Výstavišti. Na svém stánku 

NRZP ČR v roce 2010 poskytla 25 hodin právního poraden-

ství a informační činnosti pro osoby se zdravotním postiže-

ním a jejich zástupce, prostor k prezentaci organizací OZP, 

odborné publikace, informační tiskoviny a letáky a další infor-

mační materiál pro OZP i širokou veřejnost a místo k setkávání 

OZP. NRZP ČR využila po celou dobu veletrhu práci dvou 

dobrovolnic, které pomáhaly s vedením stánku a zajištěním 

doprovodného programu na stánku.

Dalším obsahem služby dobrovolníků NRZP ČR byla v roce 

2010 dobrovolná osobní asistence pro osoby se zdravotním 

postižením sdružené v NRZP ČR. Dobrovolníci se v osobní 

asistenci věnovali následujícím činnostem: osobní péče, zapo-

jení do prostředí, doprovody k lékaři, na úřad, do vzdělávacích 

institucí, na kulturní podniky apod.

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. sídlí v Liberci a ve své činnosti se 

zaměřuje na poradenství, vzdělávání, aktivizační programy, psy-

chorehabilitační setkání a volnočasové aktivity pro děti, mládež 

a dospělé s tělesným postižením a jejich rodiče. V roce 2010 bylo 

v organizaci D.R.A.K. zapojeno 11 dobrovolníků, kteří se věnovali 

osobní asistenci dětem a mladistvým se zdravotním postižením 

při organizování pravidelných kurzů plavání v plaveckém bazénu 

pro 14 osob s tělesným postižením.

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje

Pro Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého 

kraje v roce 2010 vykonávalo dobrovolnickou činnost 31 osob. 

Dobrovolníci pomáhali na akcích pro děti s těžkým zdravotním 

postižením pořádaných tímto centrem. 

Dobrovolníci se účastnili těchto akcí:

•  30. 1. – 6. 2. 2010 zimní tábor – rekreační středisko Astra, 

Dlouhé Rzy.

•  23. – 25. 4. 2010 psychorehabilitační pobyt, horská chata 

Domov, Deštné v Orlických horách.

•  28. – 30. 5. 2010 psychorehabilitační pobyt, horská chata 

Domov, Deštné v Orlických horách.

•  20. 6. 2010 celodenní výlet Královéhradecký kraj.

•  24. 7. – 7. 8. 2010 letní tábor, rekreační středisko Astra, Dlouhé Rzy.

•  1. – 3. 10. 2010 psychorehabilitační pobyt, horská chata 

Domov, Deštné v Orlických horách.

•  5. – 7. 11. 2010 psychorehabilitační pobyt, horská chata 

Domov, Deštné v Orlických horách.

•  3. – 5. 12. 2010 psychorehabilitační pobyt, horská chata 

Domov, Deštné v Orlických horách.

Náplní práce dobrovolníků na uvedených akcích centra byla 

asistence při práci s dětmi s těžkým zdravotním postižením, 

zejména zájmové a volnočasové aktivity s dětmi, zajištění 
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ochrany zdraví dětí, pomoc při sebeobsluze dětí či relaxační 

a terapeutické aktivity s dětmi.

PROSAZ o.s.

Občanské sdružení PROSAZ je členskou organizací NRZP ČR 

a věnuje se zejména péči o zdravotní a zdravotně-sociální 

stav osob se zdravotním postižením. Klade důraz na reha-

bilitaci a pořádání rehabilitačních a rekondičních pobytů. 

V organizaci PROSAZ bylo v roce 2010 zapojeno 12 dobrovol-

níků. Práce dobrovolníků byla zaměřena na asistenci osobám 

se zdravotním postižením na akcích pořádaných organizací 

PROSAZ. Jednalo se o víkendové akce nebo týdenní pobytové 

akce: v rekreačním středisku Líchovy, na letním táboře Višňová, 

výlety do měst v ČR a pořádání klubových akcí v sídle organi-

zace. Dobrovolníci se věnovali osobní asistenci nebo zajištění 

dalšího programu pro osoby se zdravotním postižením.

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

V centru pracovali v roce 2010 tři dobrovolníci, kteří pomáhali 

s půjčováním kompenzačních pomůcek osobám se zdravotním 

postižením a s administrativními pracemi při řízení organizace.

V roce 2010 byl projekt dotován Ministerstvem vnitra ČR část-

kou 122 000 Kč. Dotace byla použita na pojištění dobrovolníků 

u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., školení nových dobro-

volníků, supervizi dobrovolníků, cestovné dobrovolníků, na 

úhradu mzdy koordinátora a na účetní služby.

Koordinátor projektu

Mgr. Michal Dvořák

Projekt „Doprava osob s velmi těžkým 

postižením v hlavním městě Praze“
Pražská krajská rada Národní rady osob se zdravotním postiže-

ním (Pražská krajská rada NRZP ČR) požádala MHMP, aby jejím 

prostřednictvím podporoval dopravu osob s velmi těžkým 

zdravotním postižením (dále jen OZP). Konkrétně se jednalo 

o proplácení dopravy provozované dopravci Janem Popelářem 

a René Vaňo. Tato doprava je adekvátní alternativou pro osoby 

s tak těžkým zdravotním postižením, že nemohou využívat ani 

přístupnou MHD, neboť při dopravě potřebují zvláštní přizpů-

sobení a zacházení. 

Pražská krajská rada NRZP ČR byla vůči MHMP garantem, že 

dopravu vyžívají OZP, kteří ji skutečně potřebují. Objednatelem 

dopravy byli někdy jednotlivci, jindy organizace sdružující OZP. 

Místa v mikrobusech byla někdy využita všechna, jindy nikoliv, 

některé osoby se zdravotním postižením cestovaly s dopro-

vodem, jiné ne (podle toho, jakou podporu jednotlivé osoby 

potřebovaly).

Z fi nančních důvodů nebylo možné naplnit všechny potřeby 

žadatelů, nýbrž bylo nutné zvažovat, které z nich jsou závaž-

nější a jsou pro ně životně nezbytné, a je tedy nutné je upřed-

nostnit před těmi méně závažnými. Pokud však služba byla 

uživateli poskytnuta, dělo se to na základě metodiky vytvo-

řené dle standardů kvality sociálních služeb, tak jak jsou uve-

deny v prováděcí vyhlášce MPSV 505/2006 Sb., v platném 

znění. Znamená to tedy, že také byla dodržována pravidla pro 

přijetí a odmítnutí zájemce o službu.

Kvalita a úspěšnost služby byla hodnocena podle následujících 

kritérií: způsob vyjednávání se zájemcem o službu (dostupnost 

dispečinku, zkoumání individuálních potřeb), možnost vyho-

vět požadavkům klientů (kdy, odkud a kam), odborné aspekty 

služby (rychlost jízdy, účelné využití tras), způsob zacházení s kli-

enty a přizpůsobení stylu jízdy jednotlivým postižením uživa-

telů, počet jízd. Hodnocení se dělalo čtvrtletně pohovory s jed-

notlivými řidiči i s dopravci. Stížnosti se řešily bezodkladně.

Snahou Pražské rady je, aby se tato doprava „ode dveří ke 

dveřím“ stala nedílnou součástí městské hromadné dopravy 

a jako taková aby byla fi nancována. Všechna naše vyjednávání 

spějí k tomuto cíli.

Koordinátorka projektu

Ing. Jana Hrdá
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Projekt „IZS“
„Zachraňte mne!“ je napsáno na letáku, jehož pomocí jsme 

informovali osoby se zdravotním postižením a seniory v Praze. 

Tyto letáky Česká pošta třikrát rozdala přímo těmto lidem do 

domácností, neboť pošťáci vědí, ke komu je nutné zajít až 

domů, kdo sám nemůže ven. Tak se přes šest set lidí dozvě-

dělo o tom, že při případných povodních, úniku plynu, tero-

ristickém útoku nebo při požáru by ti, kdo by je zachraňovali, 

věděli, že tam jsou, a věnovali by se jim tak, jak potřebují zrovna 

oni. Hasiči a jejich prostřednictvím i policie a zdravotníci by 

počítali s tím, že například špatně slyší a vidí nebo mluví. Že 

mají potíže s chůzí, že mají duševní onemocnění, že trpí men-

tálním postižením, že kvůli svým zdravotním obtížím potřebují 

pomoc při evakuaci a po ní speciální péči odpovídající jejich 

zdravotnímu stavu. 

Bezplatnou službu registrace prováděli během projektu 

vyškolení registrační pracovníci – registrátoři, kteří buďto sami 

měli zdravotní postižení nebo měli k jeho nositelům úzké (pro-

fesní) vazby. Poskytovali zároveň rady, jak jednat při různých 

nenadálých událostech a při zásazích složek Integrovaného 

záchranného systému. Pomohli vytvořit nouzový seznam 

úkonů, jež je potřeba učinit před případnou evakuací, a věcí, 

jež je nezbytné vzít s sebou v evakuačním zavazadle. 

Všichni, kdo přišli do styku s důvěrnými a citlivými daty, dodr-

žovali zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Po 

zaregistrování dostali zaregistrovaní občané žlutý „Průkaz 

SOS“, v němž jsou všechny potřebné údaje. 

Dotace na projekt skončily v září 2009. V registrování dále 

pokračovala jedna registrátorka, která se věnovala lidem bez 

rozdílu zdravotního postižení. Zejména aktualizovala v da-

tabázi údaje. Její mzda byla hrazena z darů UMÚNu (Umělci 

malující ústy a nohama).

Mimo to jsme se dohodli s ministerstvem vnitra, a to zařadilo 

do výuky svých nastupujících hasičů šestihodinový modul 

o zacházení s osobami s různými druhy zdravotního postižení 

při zachraňování podle naší učební osnovy.

Koordinátorka projektu

Ing. Jana Hrdá

Projekt „Neuzavírejte se mezi čtyři stěny“
Projekt začal 1. 2. 2010 a jeho realizace potrvá do 31. 1. 2012. 

Byl podpořen z Evropského sociálního fondu – Operačního 

programu Praha Adaptabilita.

Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifi kace a klíčových 

kompetencí zdravotně postižených tak, aby odpovídaly sou-

časným potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce. 

Zvláštní pozornost je věnována osobám se sluchovým posti-

žením, které se potřebují zdokonalit ve znalosti cizího jazyka 

i v práci na PC. Sluchově postižení, vzhledem ke svým spe-

cifi ckým potřebám při výuce, potřebují více času a prostoru 

k osvojení těchto dovedností. Dále je nutno osoby se slu-

chovým postižením, které nemají zkušenost v integraci na 

trh práce, lépe připravit na přechod ze školy do zaměstnání 

a připravit je na možné bariéry, tak aby je neodradily a aby tito 

lidé získali pracovní uplatnění. Projekt nabízí komplexní sou-

bor aktivit motivačních, aktivačních, poradenských a vzdělá-

vacích. V neposlední řadě v projektu navážeme na již započa-

tou spolupráci s pražskými zaměstnavateli, u kterých žadatel 

zjišťoval, během realizace projektu EQUAL, potřeby v oblasti 

zaměstnávání OZP. V rámci projektu budou podpořeny dvě 

pracovní místa pro zástupce cílové skupiny.

Stručný popis projektu 

Cíle projekt dosahuje prostřednictvím komplexního indivi-

duálního poradenského a vzdělávacího programu pro 50 

zástupců cílové skupiny a zprostředkováním spolupráce cílové 

skupiny s trhem práce.

Projekt přináší cílové skupině:

•  zvýšení kvalifi kace v oblasti anglického jazyka a práce na 

PC,

•  získání specializované kvalifi kace – rekvalifi kace dle individu-

ální potřeby klienta,

•  rozvoj klíčových kompetencí požadovaných na současném 

i budoucím trhu práce,

•  znalost prostředí fi remních subjektů – potenciálních 

zaměstnavatelů,

•  řešení problémů sociální izolace a znevýhodnění na trhu 

práce jedinečným a komplexním způsobem. Vytváří inova-

tivní metody a nástroje pro integraci, vzdělávání a motivaci 

OZP, zprostředkovává sociální partnerství na místní úrovni, 

zajišťuje čtyři pracovní místa pro zástupce cílových skupin, 

z nichž budou dvě pracovní místa fi nančně podpořena.
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Závěry

Problém znevýhodnění cílové skupiny OZP na trhu práce a je-

jich sociální izolaci řeší projekt tím, že:

•  vytváří a aplikuje integrovaný a vzdělávací program pro OZP, 

který zvyšuje motivaci cílové skupiny k zaměstnání a jeho 

udržení a k dalšímu profesnímu vzdělávání.

•  využívá nové a netradiční metody podporující zaměstna-

nost. Poskytuje vzdělávání dle individuálních potřeb cílové 

skupiny a zároveň v souladu s aktuálními potřebami zaměst-

navatelů, využívá inovativní metodiky poradenství pro cílo-

vou skupinu a rozvíjí sociální partnerství na místní úrovni.

•   zajišťuje tři doprovodná opatření pro cílovou skupinu.

•  vytváří čtyři pracovní místa pro zástupce cílových skupin 

a podporuje jejich udržitelnost.

•   systematicky pracuje s pražskými zaměstnavateli, kteří již 

o zaměstnávání OZP projevili zájem, napomáhá jim vytipo-

vat vhodné pracovní pozice.

•  prostřednictvím aktivit projektu a webového portálu 

www.praceprozp.cz propojuje potřeby cílové skupiny s po-

třebami trhu práce, resp. zaměstnavatelů.

Partneři projektu

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově 

postižené Holečkova, Praha 5

Koordinátorka projektu Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Webové stránky www.praceprozp.cz

Projekt „Toa point“
Dlouhodobý cíl

Cílem projektu je zlepšit veřejnou infrastrukturu ve městech 

pro osoby se zdravotním postižením, rodiče s malými dětmi 

a širokou veřejnost výstavbou nových nebo rekonstrukcí 

stávajících veřejných sociálních a hygienických zařízení. 

Podmínkou je, že minimálně jedna kabina v každém objektu 

musí být zcela bezbariérová, její rozměry a vybavení musí 

odpovídat stávající legislativě a musí být osazena přebalova-

cím pultem. Bezbariérová kabina bude svým uživatelům vždy 

přístupná pomocí Euroklíče, ostatní toalety budou veřejnosti 

přístupné prostřednictvím mincovníku. Interiér je zařízen anti-

vandalovým způsobem. Exteriér každého objektu je řešen 

individuálně tak, aby harmonicky souzněl s urbanistikou dané 

městské části. 

Pilotní projekt

NRZP ČR byla vedením Karlovarského kraje vyzvána, aby 

jako zkušený realizátor projektů zorganizovala, připravila, 

řídila a administrovala sdružený pilotní investiční projekt pro 

pět významných měst kraje z fi nančních prostředků ROP 

Severozápad s tím, že partnerská města se budou podílet na 

realizaci projektu předepsaným kofi nancováním ve výši 7,5 %. 

•  NRZP ČR provedla přípravnou fázi ve vytipovaných městech: 

Karlovy Vary, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně a Skalná.

•  Připravila právní rámec spolupráce a vzájemné smluvní 

vztahy: Smlouvy o partnerství, Smlouvy o výpůjčkách 

pozemků, Smlouvy o půjčkách fi nančních prostředků na 

předfi nancování apod. Rovněž zrealizovala veškerá přede-

psaná výběrová řízení a soutěže.

•  NRZP ČR zajistila jednotnou koordinovanou organizační 

i projekční přípravu, vypracování projektové žádosti, řízení 

i administraci projektu.

•  Zainteresovaná města vytipovala místa k výstavbě nových 

objektů Toa Point nebo stávající objekty veřejných soci-

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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álních zařízení k rekonstrukci na objekty Toa Point a dle 

předpokládané frekvence návštěvníků zvolila typ a velikost 

objektů Toa Point.

•  Partnerská města spolupracovala s NRZP ČR při územně-

stavebním řízení.

•  V pěti městech Karlovarského kraje tak bylo vybudováno 

sedm objektů (Karlovy Vary – 3, Sokolov – 1, Cheb – 3) a zre-

konstruovány tři objekty (Mariánské Lázně – 2, Skalná – 1). 

•  Všechny vybudované objekty jsou po dobu udržitelnosti 

projektu majetkem NRZP ČR a města zajišťují jejich provoz, 

údržbu a opravy. S výjimkou Karlových Varů, kde provoz 

zajišťují podnikatelé vzešlí z výběrového řízení. Po uplynutí 

doby udržitelnosti budou všechny objekty Toa Point bezú-

platně převedeny do majetku měst.  

Projekt „Toa Point“ v dalších krajích

Realizátor projektu, NRZP ČR, má za sebou úspěšný investiční 

projekt. Získané „know-how“ může uplatnit i v dalších regio-

nech. Partnery mohou být města či obce v těch krajích, kde 

je možné tuto infrastrukturu fi nancovat z fondů EU, veřejných 

rozpočtů nebo jiných zdrojů.

Jednotná databáze objektů Toa Point

Ve spolupráci s partnerskými městy vzniká databáze zařízení 

Toa Point s možností budoucího využití jak v regionálních 

mapách, tak prostřednictvím satelitních navigačních systémů. 

Databáze bude mít významný vliv na plánování tras pro osoby 

se sníženou schopností pohybu, rodiče s malými dětmi i ná-

vštěvníky měst a turisty.

Koordinátor projektu Mgr Pavel Hříbek

Projekt „Universal Learning Design – inovace 

interpretačních a komunikačních služeb 

(COMIN)“
Na projektu se NRZP ČR podílí jako partner Masarykovy uni-

verzity Brno – Střediska pro pomoc studentům se specifi c-

kými nároky Teiresiás. Realizace projektu začala již v červnu 

2009 a bude pokračovat až do května 2012.  

Cíl projektu

Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akredi-

tovaných oborů na Masarykově univerzitě a spolupracujících 

školách standardy označované universal learning design v ob-

lasti dotýkající se zájmů osob se sluchovým postižením.

Postupy k dosažení tohoto cíle:

•  Vytvoření centra českého znakového jazyka a tlumočnictví 

na MU včetně kurzů pro akademickou veřejnost 

•  Vytvoření slovníku čes. znakového jazyka online a knihovny 

videomateriálů pro vysokoškolské mluvčí českého znako-

vého jazyka 

•  Vytvoření centra dostupných asistivních technologií pro 

studenty a odborné pracovníky se sluchovým postižením 

a omezenou komunikační schopností 

•  Rozvoj dispečinku tlumočnictví čes. znakového jazyka 

a souvisejících servisních služeb in situ i online 

•  Vytvoření diagnostického centra specifi ckých poruch 

učení pro vysokoškolské studenty včetně psychologického, 

logopedického a technologického servisu 

•  Poradenství a specifi cká odborná výuka studentů s těžkým 

sluchovým, dyslektickým a dysgrafi ckým postižením

Stručný popis projektu  

Přestože MU dosáhla toho, že přibližně polovina českých zdra-

votně postižených vysokoškolských studentů je v současnosti 

integrována do jejích studijních oborů a programů, a zvláště 

počet neslyšících a těžce sluchově postižených studentů je ve 

světovém měřítku jedinečný, stále platí, že struktura studijních 

a dalších materiálů je koncipována takřka výlučně se zřetelem 

na možnosti majority, tedy bez zřetele k požadavkům univer-

sal learning design.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010
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Projekt přispěje k naplnění těchto hlavních principů universal 

design:

• rovnost přístupu k uživatelům

• fl exibilita přístupu

• jednoduchost a intuitivnost podání 

• přístupnost informací různými smysly

• tolerance vůči omylům 

Závěry

Uplatnění vzniklých výstupů představuje inovaci všech stu-

dijních programů, které jsou na MU akreditovány, čímž vzniká 

univerzitě závazek učinit tyto programy obecně přístupnými 

pro studenty se sluchovým postižením a omezením v komu-

nikaci. S touto skutečností souvisí vysoký počet inovovaných 

oborů a kurzů.

Partneři projektu

• Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

• Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka

• Česká komora tlumočníků znakového jazyka

• AWI FILM

• Univerzita Palackého v Olomouci

• Západočeská univerzita v Plzni

Koordinátorka projektu za NRZP ČR 

Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Webové stránky projektu 

http://www.teiresias.muni.cz/comin/

Projekt „Athena na cestách“
ATHENA na cestách je projekt realizovaný v období 

1. 6. 2009 – 31. 5. 2011 za podpory Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost. Jak již vyplývá z jeho názvu, 

věnuje se oblasti turismu, konkrétně rozvoji bezbariérového 

cestování v České republice. Tato specifi cká oblast zahrnuje 

cestování, turistická místa, produkty a informace pro turisty se 

zvláštními potřebami, zejména pro osoby se zdravotním posti-

žením, seniory, rodiče s malými dětmi či jiné osoby s omeze-

nou pohyblivostí.

Projekt se snaží představit bezbariérové cestování jako oblast 

s potenciálem pro rozvoj zaměstnanosti a uplatnění znevý-

hodněných osob na trhu práce; motivovat k podpoře pro-

sazování bezbariérového cestování do praxe a ke vzájemné 

spolupráci zapojením do tematické sítě; získat mezinárodní 

zkušenosti a podněty zapojením do evropských aktivit a inici-

ativ v oblasti rozvoje lidských zdrojů v sektoru bezbariérového 

cestování; využít příklady dobré praxe rozvoje lidských zdrojů 

z evropských zemí a přispět k rozvoji jednotné informovanosti 

v oblasti bezbariérového cestování v ČR; podpořit sociální 

integraci osob se zdravotním postižením.

Aktivity projektu jsou orientovány zejména na rozvoj vzděla-

nosti zaměstnanců institucí působících ve prospěch cílových 

skupin na trhu práce a rozvoje bezbariérového cestování 

v praxi, tedy na odstraňování tzv. měkkých bariér. Klíčové akti-

vity se zaměřují na sdílení zahraničních přístupů a dobrých 

příkladů a ověření jejich inspirativního využití v podmínkách 

ČR při komunikaci s cílovými skupinami a jejich zapojením do 

projektu.

Partnery projektu jsou KAZUIST, spol. s r.o., Národní rada osob 

se zdravotním postižením ČR, Občanské sdružení TRIANON, 

TRIANON – ČECHY, o.s. a ENAT (European Network for 

Accessible Tourism – evropská organizace sdružující soukromé 

a veřejné, neziskové, akademické a další subjekty, jejichž cílem 

je zpřístupnit cestování všem, tedy i osobám, které mají ome-

zené možnosti z důvodu zdravotního postižení, věku, chronic-

kých onemocnění či dočasných úrazů apod.).

Za NRZP ČR se do projektu aktivně zapojili Ing. Dagmar 

Lanzová a Jiří Vencl.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách 

www.project-athena.cz.
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Projekt „Diverzita pro OZP“
Národní rada osob se zdravotním postižením je partnerem 

v projektu „Diverzita pro OZP“. Nositelem projektu je Centrum 

vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. v Ostravě. Dalšími 

partnery jsou Hospodářská komora ČR, RPIC-ViP s.r.o., Vysoká 

škola báňská, Ostravská univerzita a Equalizent Schulungs und 

Beratungs GmbH.

Projekt je zaměřen na „osvětu“ zaměstnavatelů s cílem pod-

pořit jejich ochotu a zájem zaměstnávat osoby se zdravotním 

postižením. 

Komunita OZP je největší minoritou v ČR, která je reálně ohro-

žena sociálním vyloučením a znevýhodněním na trhu práce. 

Například v roce 2009 činil celkový počet evidovaných ucha-

zečů  o zaměstnání 452 799, z nichž bylo 64 045 OZP. Počet 

nabízených volných pracovních míst činil 48 254, z toho pro 

OZP pouze 2 065, což představuje poměr 31 uchazečů z řad 

OZP na jedno volné pracovní místo. Situace pro OZP není už 

dlouhodobě příznivá. Aktivní politika zaměstnanosti v ČR se 

snaží tuto situaci řešit. Problém je však hlubší a je třeba změ-

nit celkové nahlížení na problematiku zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením. Napomoci může právě prosazování 

tzv. diverzity – přesněji řečeno diverzitních standardů chování 

vůči OZP na pracovišti, spolu se zvyšováním informovanosti 

o specifi kách OZP na trhu práce a odbourávání přetrvávajících 

mýtů majoritní společnosti o postavení OZP na trhu práce. 

Mezi základní bariéry bránící v uplatňování OZP na trhu práce 

patří:

•  nedostatek informací – kde a jak hledat vhodné kandidáty 

z řad OZP na volná pracovní místa, jakou konkrétní pracovní 

pozici nabízet lidem s různými typy zdravotního postižení, 

jak optimálně využít jejich pracovní potenciál,

•  nevyhovující kvalifi kační struktura uchazečů o zaměstnání 

z řad OZP,

•  bariéry v komunikaci – jak správně komunikovat s uchazeči 

se zrakovým, sluchovým a pohybovým postižením,

•  nevyužívání všech zákonných opatření na podporu zaměst-

návání OZP,

•  dlouhodobá tabuizace postavení OZP ve společnosti. 

Projekt „Divezita pro OZP“ si klade za cíl prolomit tyto i další 

bariéry a v rámci přenosu dobrých zkušeností od rakouského 

partnera napomoci k úspěšnějšímu uplatnění OZP na trhu 

práce v ČR. „Integrace lidí se zdravotním znevýhodněním do 

zaměstnání – zejména do volného trhu práce – je nejen naší, 

ale i evropskou prioritou i v dnešní složité a navzájem celo-

světově propojené ekonomice. Uplatnění principů diverzity 

je podle posledních zkušeností nejen moderní, ale i efek-

tivní a sofi stikovanou cestou k tomuto cíli. Projekt usiluje 

o prolomení bariér na straně podnikatelů – zaměstnavatelů 

– zejména v komunikaci, důvěře ve schopnosti znevýhodně-

ných lidí, individuálním přístupu i ve změnách fi remní kultury. 

Naproti tomu se projekt snaží adresně a individuálně pomoci 

i samotným lidem, kteří najdou své silné stránky a příležitost 

k osobnímu rozvoji a seberealizaci.

Koordinátorka projektu za NRZP ČR

Bc. Bohumila Miškovská, DiS.

V rámci projektu vznikne řada produktů a výstupů určených 

na podporu naplnění cíle projektu.

Více informací o výstupech a nabízených produktech najdete 

na www.diverzitaproozp.cz.
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Projekt „Výuka k různosti“
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR se zapo-

jila jako partner do projektu Výuka k různosti, jehož cílem 

je přispět k eliminaci xenofobie a odbourávání bariér mezi 

většinovou společností a příslušníky menšin (především pak 

osob se zdravotním postižením). Projekt je zaměřený na pod-

poru integrace zdravotně postižených žáků do běžných škol. 

K naplnění cílů projektu napomohou nově vyvinuté vzdělá-

vací nástroje, které umožní žákům základních a středních škol 

osvojit si základní principy zdravého vztahu k menšinám a zá-

sady správné komunikace s nimi a tyto zásady pak přirozeně 

aplikovat ve svém školním prostředí i běžném životě. Zvláštní 

pozornost je věnována významné menšině osob se zdravot-

ním postižením. 

Projekt je fi nancován z Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost. Jeho koordinátorem a příjemcem 

dotace je Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání s.r.o. 

v Ostravě. 

Dílčí cíle projektu

•   Vypracovat a prakticky ověřit výukové opory a metodiku pro 

výuku k různosti v praxi škol tak, aby školy mohly problema-

tiku výuky k různosti s využitím výsledků projektu zapraco-

vat do školních výukových programů. 

•  Vyvinout postupy pro implementaci výuky k různosti do 

tvorby školních vzdělávacích programů Člověk a jeho svět 

(rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání), 

Člověk a společnost (rámcový vzdělávací program pro gym-

názia) a Společenskovědní vzdělávání (rámcový vzdělávací 

program pro odborné vzdělávání). 

•  Směřovat výuku žáků k integraci OZP do většinové společnosti.

•  Zvýšit kompetence pedagogů pro odstraňování bariér brání-

cích rovnému přístupu/diverzitě všech žáků ke vzdělávání.

„Naše školy jsou obrovskou laboratoří, v níž se střetávají děti smě-

řující k pozdější plnohodnotné účasti na lidském společenském 

konání. V minulých desetiletích se osudy dětí s postižením dostaly 

mimo hlavní laboratorní místnost a byly pěstovány ve speciálních 

institucích, v prostředí upraveném, nekonfl iktním, a slovy labora-

torní terminologie řečeno, značně sterilním.“

(Michalík, Olomouc 2005)

Koordinátorka projektu za NRZP ČR

Bc. Bohumila Miškovská, DiS

Další informace o projektu jsou k dispozici na 

www.nejsmevsichnistejni.cz.

Projekt „Euroklíč střední Čechy“
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizovala 

v roce 2010 projekt Euroklíč střední Čechy. Vlastně se jednalo 

o dva projekty, které se vzájemně doplňovaly.

Zásadní projekt Euroklíč střední Čechy-města byl podpořen 

z ROP Střední Čechy a umožnil NRZP ČR nakoupit 155 eurozámků 

a přes 18 000 euroklíčů, které jsou určeny držitelům průkazek ZTP 

a ZTP/P. Rok 2010 byl v projektu důležitý, neboť bylo ve středních 

Čechách osazeno 155 míst eurozámky, čímž se dostal Středočeský 

kraj na první místo v počtu eurozámků (aktuální seznam míst 

osazených eurozámky je k dispozici na www.euroklic.cz). Počet 

euroklíčů byl odhadnut z celkového počtu držitelů průkazek ZTP 

a ZTP/P, kterých je ve středních Čechách přes 40 000. 

Otázkou bylo, jak distribuovat tak velké množství euroklíčů, 

kde sehnat personální obsazení na rozsáhlou distribuci. NRZP 

ČR následně předložila projekt do Operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl schválen. V rámci 

tohoto projektu „S euroklíčem do zaměstnání“ jsme vyhle-

dali 24 zájemců o zaměstnání – jednalo se o osoby se zdra-

votním postižením, které prošly vzdělávacím blokem a po 

ukončení vzdělávání s nimi byla uzavřena pracovní smlouva. 

Ve všech bývalých okresních městech Středočeského kraje 

jsme novým zaměstnancům zařídili kanceláře, včetně tech-

nického zázemí, většinou v pronájmu nebo jako součást 

kancelářských prostor Svazu tělesně postižených, a „dis-

tributoři“ euroklíčů začali pracovat. Oslovovali cílovou 
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skupinu – držitele průkazek ZTP a ZTP/P, organizace, které 

sdružují tyto osoby, sociální odbory městských úřadů atd. 

Byl vydán propagační leták na distribuci euroklíčů a proběhla 

rozsáhlá inzerce v Denících Bohemia ve všech regionech 

Středočeského kraje. 

Přes všechnu zmíněnou snahu se podařilo z celkového počtu 

distribuovat jen 1 910 euroklíčů. Počet se zdál být z celkového 

množství malý, proto jsme i společně se zmíněnými pracov-

níky analyzovali, proč není o euroklíče takový zájem, jak se 

předpokládalo (klíče jsou distribuovány zdarma). Dospěli jsme 

k závěru, že se jedná o pilotní projekt a většina zástupců cílové 

skupiny o projektu za krátkou dobu jeho realizace neví, nebo 

si nejsou jisti, zda euroklíč využijí. Je tedy potřeba větší osvěty 

projektu Euroklíč, na které NRZP ČR nadále pracuje. V roce 2011 

bude realizovat obdobné dva projekty v Plzeňském kraji a tím 

přibude míst osazených eurozámky. Cílem NRZP ČR je vytvořit 

síť míst osazených eurozámky po celé ČR, zajistit euroklíče pro 

všechny zájemce z cílové skupiny a tím jim usnadnit mobilitu 

v rámci ČR, tak jak je to již běžné v celé Evropě. (Pozn.: Po celé 

Evropě je zaveden stejný systém eurozámků i euroklíčů, takže 

člověk z ČR si otevře euroklíčem i eurozámek např. v Mnichově). 

Na euroklíč mají nárok (na zapůjčení) také matky s dětmi do 

3 let věku dítěte. 

Koordinátorka projektu

Bc. Bohumila Miškovská, DiS. 

Aktuální seznam distribučních míst euroklíčů ve středních 

Čechách najdete na www.euroklic.cz.
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1.  Připomínkování připravovaných právních předpisů a koncepcí

2.  Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, a to 

zejména ve složitých případech

3.  Publikační činnost

4. Edukační činnost

Ad 1) NRZP ČR zpracovala mj. následující připomínky k vý-

znamným materiálům:

•  Pozměňovací návrh k senátnímu návrhu na vydání zákona, kte-

rým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 

provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

•  Návrh novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu tezí o sociálních službách 

•  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., v plat-

ném znění – sociální příplatek 

•  Připomínky k upravenému NV o standardech 

•  Připomínky NRZP ČR k Národnímu plánu rozvoje sociálních 

služeb pro období 2011–2016 

•  Připomínky NRZP ČR k senátnímu návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 361/2000 Sb. 

•  Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o ve-

řejných službách v přepravě cestujících – formulář 

•  Připomínky NRZP ČR k prováděcím předpisům zákona o ve-

řejných službách v přepravě cestujících 

•  Stanovisko NRZP ČR k návrhu usnesení vlády ČR k řešení pro-

blematiky slev jízdného ve veřejné osobní dopravě ve vazbě 

Nařízení Evropského parlamentu č. 1370/2007 

•  Počet a struktura OZP k 31. 3. 2010 

•  Připomínky k vypořádání připomínek k novele zákona 

č. 435/2004 Sb. 

•  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o za-

městnanosti, a zákon č. 586/1991 Sb., o organizaci a prová-

dění sociálního zabezpečení, a dále zákon č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích 

•  Připomínky k návrhu „Národního plánu vyváření rovných 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením na období 

2010 – 2014“ 

• Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 155 

• Příloha k důvodové zprávě k sociálnímu příplatku 

• Pozměňovací návrh k tisku č. 155 

•  Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro 

účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 

2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, čás-

tek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativ-

ních nákladů na bydlení 

• Stanovisko NRZP ČR k novele vyhlášky 182/1991 

•  Zásadní připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 48/1997 Sb. 

•  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabez-

pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a pro-

vádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

Znění připomínek je k dispozici na webových stránkách 

NRZP ČR: www.nrzp.cz

Nelze pochopitelně uvádět všechny připomínky ke všem 

dokumentům.

Následující výběr snad dostatečně ukáže fi losofi i, s níž NRZP 

ČR k návrhům právních předpisů přistupuje. Připomínky k se-

nátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., 

směřovaly proti zúžení okruhu osob oprávněných používat 

označení O1. Dále jsme požadovali odstranění nelogičnosti 

v používání označení O2, které podle úpravy mohl používat 

neslyšící vlastník motorového vozidla, nikoliv však neslyšící 

řidič, který řídil vozidlo patřící jiné osobě. Tyto připomínky 

NRZP ČR byly akceptovány. Požadavek, aby dosavadní ozna-

čení O1 bylo nahrazeno parkovacím průkazem, používaným ve 

velké většině zemí Evropské unie na základě Doporučení Rady 

EU z roku 1998 č. 98/376/ES, zůstává zatím nerealizovaný.

V připomínkách k návrhu novely zákona o státní sociální pod-

poře, která rušila sociální příplatek, upozornila NRZP ČR na 

skutečnost, že pro rodiny s dětmi trpícími závažnými interními 

chorobami při stávajícím systému posuzování příspěvku na péči 

podle zákona o sociálních službách je sociální příplatek jedinou 

dávkou, která umožňuje, byť jen částečně, pokrýt výpadek pří-

jmu těchto rodin. Na základě připomínek byl sociální příplatek 

pro rodiny se zdravotně postiženým členem zachován. 

Ve stanovisku k vypořádání připomínek k novele zákona 

o zaměstnanosti, jímž měla být zrušena kategorie osob se 

zdravotním znevýhodněním, NRZP ČR upozornila, že tato sku-

pina osob, která činí pouhá 2 % osob se zdravotním postiže-

ním, se na celkové nezaměstnanosti těchto osob podílí téměř 

15 % a v řadě okresů pak její podíl přesahuje 20 % a někdy 

i 30 %. Zrušení podpory pro tuto skupinu, která není zabez-

pečena důchodem, by v řadě případů prakticky znamenalo 

jejich nezaměstnatelnost a v důsledku toho ztrátu budoucích 

nároků z důchodového pojištění. Na základě připomínek NRZP 

ČR bylo zrušení kategorie odloženo.

Připomínky NRZP ČR se nevztahují jen k problematice osob se 

zdravotním postižením. 

V připomínkách k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely 

příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 

Legislativní činnost NRZP ČR
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Zahraniční činnost NRZP ČR

Mezinárodní činnost NRZP ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením v roce 2010:

Zastupování v mezinárodních organizacích, v nichž je NRZP 

ČR členem za Českou republiku:

Zahraniční odbor NRZP ČR v průběhu celého roku 2010 zajiš-

ťoval informační servis pro členské organizace NRZP ČR, věno-

val se překladům dokumentů a informací pro interní a externí 

využití NRZP ČR, neustálé korespondenci s organizacemi, jichž 

je NRZP ČR členem, a s dalšími zahraničními partnery, monito-

rování zahraničních webových stránek, tvorbě anglické verze 

svých webových stránek atd.

Evropské fórum zdravotně postižených (EDF)

V březnu 2010 se v řecké Soluni zástupce NRZP ČR zúčastnil 

pravidelného zasedání předsednictva EDF. Na něm byla účast-

níkům podána zpráva o činnosti předsedy EDF a Výkonného 

výboru, přehled aktivit EDF od října 2009 do ledna 2010, disku-

tovalo se o návrhu strategie EDF na období 2011–2013 a o stra-

tegii k prosazení Evropského paktu pro osoby se zdravotním 

postižením a byl schválen návrh deklarace o potřebě začle-

nění Evropského paktu do strategie Evropa 2020. Účastníci byli 

rovněž obeznámeni s nejnovějším vývojem situace ohledně 

Úmluvy OSN o právech OZP a evropské antidiskriminační 

směrnice. Probrány byly taktéž členské a fi nanční záležitosti.

Pravidelné výroční Valné shromáždění EDF se konalo 7. – 9. května 

2010 v rámci španělského předsednictví v Madridu. NRZP ČR na 

něm měla svého zástupce. Valné shromáždění je nejvyšším orgá-

nem EDF, který rozhoduje o směřování organizace. Na pořadu jed-

nání bylo mj.: zvolení jednoho dodatkového člena předsednictva 

EDF, představení a schválení zprávy o činnosti EDF za rok 2009, 

informace o vývoji situace ohledně návrhu Evropského paktu 

o zdravotním postižení, účetnictví za rok 2009, návrh rezoluce 

EDF k dopadu hospodářské krize na OZP, představení a schválení 

tříleté strategie EDF (2010 – 2013). Součástí Valného shromáždění 

byly též referáty o zprávách jednotlivých států pro OSN o imple-

mentaci Úmluvy OSN o právech OZP.

Druhé pravidelné zasedání předsednictva EDF roku 2010 se konalo 

v návaznosti na Pracovní fórum pro implementaci Úmluvy OSN 

o právech osob se zdravotním postižením ve dnech 20. – 21. listo-

padu 2010 v Bruselu. Účastníkům na něm byly představeny: zpráva 

o činnosti orgánů EDF, přehled aktivit EDF od května do října 2010, 

upravený návrh na vytvoření průkazu mobility OZP; dále byl přijat 

pracovní program EDF na rok 2011. Prodiskutován byl revidovaný 

návrh literární ceny Base Treff erse, strategie na prosazování rovnosti 

OZP v Evropě, akční plán pro Strukturální fondy a OZP, dále strategie 

pro implementaci Úmluvy OSN o právech OZP na úrovni EU i člen-

ských států atd. Probrány byly taktéž členské a fi nanční záležitosti.

Webové stránky EDF: www.edf-feph.org

stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které 

se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů 

na bydlení, jsme v zásadních připomínkách požadovali odstra-

nění znevýhodnění obyvatel Prahy bydlících v bytech ve vlast-

nické nebo družstevní formě bydlení. Jde o příspěvek na byd-

lení, kde k zániku nároku dochází při příjmu o 2 000–5 000 Kč 

nižším než u obyvatel žijících v jiné obci. Přitom platí úměra, že 

se s počtem osob rozdíl zvyšuje. Bohužel připomínka NRZP ČR 

požadující odstranění této disproporce nebyla realizována.

Ad 2) Legislativní odbor se podílí i na poradenské činnosti, 

a to zejména ve složitých případech. Legislativní odbor se též 

podílí na práci odborné skupiny vládního výboru pro vzdě-

lávání, pro sociální politiku a pro zaměstnávání osob se zdra-

votním postižením a odborné skupiny vládního výboru pro 

osoby se zdravotním postižením.

Ad 3) Byly zpracovány materiály do periodik NRZP ČR Mosty, 

Skok do reality, např. navrhované změny v důchodovém pojiš-

tění a jejich dopad na osoby se zdravotním postižením, infor-

mace k návrhu nového občanského zákoníku, komentář k akti-

vitám ČR v souvislosti s realizací Evropského roku proti chudobě 

nebo informace o legislativní úpravě výdělečné činnosti za zcela 

mimořádných podmínek v nové koncepci invalidity. Dále legis-

lativní odbor zpracovával podklady o situaci osob se zdravotním 

postižením pro Zprávu o lidských právech v České republice za 

rok 2009. Ta byla otištěna v časopise Skok do reality 3 a 4. 

V roce 2010 byly zpracovány aktualizace Sociálně právního 

minima pro osoby se zdravotním postižením.

Ad 4) Stejně jako v předchozích letech zajišťoval legislativní 

odbor některé přednáškové a vzdělávací akce pro osoby se 

zdravotním postižením.
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Rehabilitation International (RI)

Zástupce NRZP ČR, který je Národním tajemníkem organizace 

pro spolupráci s RI, se zúčastnil setkání evropských národních 

tajemníků RI 2. března 2010 v Římě. Účastníkům na něm byly 

podány nejnovější informace o dění v RI-Global, představen 

evropský program RI, projednáno fi nancování a vedení RI-

Europe. Jako celosvětové cíle RI byly identifi kovány podpora 

prosazování Úmluvy OSN o právech OZP, úsilí o snížení chu-

doby OZP, účast na řešení důsledků ozbrojených konfl iktů 

a katastrof, zlepšování vztahů mezi poskytovateli a příjemci 

služeb, uplatňování Mezinárodní klasifi kace funkční zdatnosti 

(ICF), lepší využívání asistenční techniky, podpora zaměstná-

vání OZP. Dalšími tématy byly příprava Evropské konference RI, 

volba budoucího prezidenta RI, příprava schůzek jednotlivých 

komisí RI, schůzky evropských národních tajemníků a Valného 

shromáždění RI. 

Po celý rok byla NRZP ČR v kontaktu se zástupci a sekretari-

átem RI a účastnila se tak výměny informací, zkušeností atp. 

Činnost RI se v posledních letech z velké části zaměřovala na 

rozpracování, prosazování a implementaci Úmluvy OSN o prá-

vech OZP.

Webové stránky RI: www.riglobal.org

Disabled Peoples’ International (DPI)

Komunikace s touto organizací probíhá především prostřed-

nictvím e-mailu. NRZP ČR se soustřeďuje zejména na zpraco-

vávání informací, které DPI poskytuje. Jedná se o obsáhlou 

agendu, protože organizace má několik regionálních pobo-

ček, z nichž NRZP ČR dostává pravidelné informace. DPI je také 

napojena na řadu dalších mezinárodních organizací, které 

působí v oblasti zdravotního postižení, NRZP ČR má proto pří-

stup ke skutečně široké škále informací. 

Webové stránky DPI: www.dpi.org

FIMITIC – Mezinárodní federace osob s tělesným postižením

NRZP ČR uspořádala zasedání předsednictva mezinárodní 

organizace FIMITIC v Praze (Top Hotel Praha) ve dnech 10. – 11. 

června 2010. Zúčastnilo se ho 11 osob (NRZP ČR má v před-

sednictvu též svého člena). Na zasedání bylo podáno shrnutí 

z posledního zasedání předsednictva FIMITICu, zpráva admi-

nistrativního koordinátora, zpráva o hospodaření. Projednána 

byla opětná registrace FIMITICu, odhlasován nový dvouletý 

pracovní program organizace (2010 – 2011), předběžně naplá-

nováno příští zasedání předsednictva atd. 

Webové stránky FIMITICu: www.fi mitic.org
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Mezinárodní spolupráce

Školení o standardizaci (STAND4ALL)

Mezinárodní školení o standardizaci, na něž byli pozváni dva 

zástupci NRZP ČR, proběhlo v rámci projektu STAND4ALL 

(Standardizace pro všechny) v sídle Irského národního stan-

dardizačního úřadu (NSAI) v Dublinu ve dnech 21. – 23. února 

2010. Zúčastnilo se ho asi 25 osob z řady zemí EU. Účastníci 

školení byli seznámeni s možnostmi, jak se mohou sami zapo-

jit do standardizačního procesu, s tím, co tento proces obnáší, 

a proč a jak je při vývoji nových výrobků a služeb nutno zohled-

ňovat potřeby seniorů a OZP (v souladu s principem „design 

pro všechny“). Jako velmi významná pomůcka ve standardizaci 

byl na školení podrobněji představen CEN/CENELEC Pokyn č. 6 

pro design, jakož i vysvětleny způsoby jeho použití.

Konference „Inkluzivní vzdělávání“ 

Zástupci NRZP ČR se zúčastnili konference „Inkluzivní vzdělá-

vání“, již uspořádalo španělské předsednictví ve spolupráci se 

španělskou nadací ONCE v Madridu ve dnech 11. – 12. března 

2010. Zúčastnilo se jí přibližně 300 představitelů organizací 

osob se zdravotním postižením a příslušných úřadů z celé 

Evropské unie. Konference sestávala z přednášek a diskuse na 

téma sociální dimenze vzdělávání a téma inkluzivního vzdělá-

vání jako klíčového faktoru sociální soudržnosti. Rovněž pro-

běhly workshopy rozdělené podle stupně vzdělávání (středo-

školské, profesní a vysokoškolské vzdělávání).

20. výročí organizace ABiD a konference Bydlení osob se 

zdravotním postižením 

Čtyři zástupci NRZP ČR byli pozváni do Berlína na ofi ciální 

oslavu 20. výročí založení Německého svazu osob se zdra-

votním postižením (ABiD) a konferenci Bydlení osob se zdra-

votním postižením do Berlína ve dnech 15. – 17. dubna 2010. 

Mimo tyto akce byli přijati u vládního pověřence pro osoby 

se zdravotním postižením, obeznámeni s jeho činností a cíli, 

podělili se o své zkušenosti. Dále byli přijati v německém 

Bundestagu. Účastníci konference Bydlení osob se zdravotním 

postižením si vyměňovali zkušenosti ohledně bytové situace 

OZP a způsobů jejího řešení v jednotlivých zemích. Byli také 

seznámeni s řadou projektů na zlepšení bydlení OZP připravo-

vaných či již fungujících v SRN. Představitel NRZP ČR přednesl 

příspěvek o bytové situaci OZP v České republice.

Konference „O zdravotním postižení a osobní auto-

nomii skrze vzdělání, všeobecnou přístupnost 

a zaměstnávání“ 

Zástupce NRZP ČR se zúčastnil konference „O zdravotním 

postižení a osobní autonomii skrze vzdělání, všeobecnou 

přístupnost a zaměstnávání“, kterou uspořádalo španělské 

předsednictví ve dnech 20. – 21. května 2010 ve španělské 

Zaragoze. Mezi vystupujícími byli představitelé španělské 

vlády, Evropské komise, Evropského parlamentu, nadcházejí-

cího belgického a maďarského předsednictví EU, španělského 

(CERMI, ONCE atd.) i evropského hnutí OZP, Komise OSN pro 

práva OZP atd. Konference probíhala v plenárních blocích 

a paralelních workshopech. Tématy bloků byla implementace 

Úmluvy OSN o právech OZP v EU a členských státech, univer-

zální přístupnost v nové evropské strategii, politika ve pro-

spěch OZP v období 2010– 2020 v rámci nové strategie Evropa 

2020 a nové evropské sociální agendy.

Konference „Společným úsilím k implementaci Úmluvy 

OSN o právech OZP“ 

Dva zástupci NRZP ČR se ve dnech 25. – 28. července 2010 

zúčastnili konference „Společným úsilím k implementaci 

Úmluvy OSN o právech OZP“, kterou uspořádala Poltavská 

regionální pobočka Ukrajinské unie OZP v rámci programu 

„East East: Partership Beyond Borders“ nadace OSF a So-

ros v ukrajinské Poltavě. Účastníci konference, představitelé 

národních organizací OZP z mnoha zemí, se věnovali hlavnímu 

tématu, a sice Úmluvě OSN o právech OZP. Delegáti z každé ze 

zastoupených zemí vystoupili s příspěvkem na téma připrave-

nosti země pro přijetí Úmluvy OSN, případně postupu jejího 

naplňování. Dále se hovořilo o legislativní podpoře principu 

přístupnosti, o zkušenostech organizací OZP při lobbování za 

změny v legislativě. Dalšími tématy konference byly evropské 

standardy a praxe sociální ochrany OZP, zvyšování informova-

nosti o Úmluvě a problematice OZP vůbec, výměna příkladů 

aplikace principů Úmluvy a jejího opčního protokolu v post-

komunistických zemích. Zástupce NRZP ČR rovněž vystoupil 

se svým příspěvkem seznamujícím v hrubých rysech se situací 

OZP v ČR a zkušenostmi NRZP ČR.

Mezinárodní festival osob se zdravotním postižením 

a konference „Turismus bez bariér“

Zástupce NRZP ČR se ve dnech 13.–19. září 2010 zúčastnil 

Mezinárodního festivalu OZP v tureckém městě Ayvalık. Byli na 

něj pozváni delegáti z asi deseti nejen evropských zemí a uspo-

řádala ho turecká konfederace OZP. Delegáti se zúčastnili řady 

aktivit, byli přijati představiteli městské správy, kraje a dalších 

institucí. V rámci festivalu proběhla i konference „Turismus bez 

bariér“, na níž si účastníci mohli vyměnit zkušenosti s řešením 

problémů týkajících se zdravotně postižených občanů v růz-

ných zemích. V diskusních panelech byla probrána celá řada 

témat, např. představen mezinárodní projekt na vytvoření ves-

ničky pro rehabilitaci OZP. Účast na festivalu v neposlední řadě 

přinesla navázání cenných kontaktů pro budoucí mezinárodní 

spolupráci.

Světový den standardů 2010 – „Přístupnost pro 

všechny“

Zástupce NRZP ČR se 12. října 2010 podílel na brusel-

ské konferenci ke světovému dni standardů uspořádané 

Evropskou komisí. Byla věnována diskusi o vývoji standardů 
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pro přístupnost a začleňování principu „Design pro všechny“ 

do tvorby standardů. Zúčastnilo se jí přibližně 160 představi-

telů organizací OZP, členů standardizačních komisí a předsta-

vitelů příslušných orgánů Evropské unie. Mezi diskutovanými 

tématy byla tato: standardizace jako klíčový faktor pro tvorbu 

přístupného prostředí, způsoby využití standardů pro pod-

poru přístupnosti, činnost Evropské komise na poli standardi-

zace a přístupnosti, součinnost standardizace a průmyslu při 

tvorbě přístupného prostředí a služeb, standardizační činnost 

členských států, význam standardů pro OZP, standardizace 

a očekávání spotřebitelů, školení pro uživatele a tvůrce stan-

dardů o přístupnosti pro všechny, způsoby globální harmoni-

zace standardů pro přístupnost atd.

Pracovní fórum pro implementaci Úmluvy OSN o prá-

vech osob se zdravotním postižením

Zástupce NRZP ČR se zúčastnil Pracovního fóra pro implemen-

taci Úmluvy OSN o právech OZP, pořádaného belgickým před-

sednictvím EU a Evropskou komisí. Konalo se ve dnech 18.–19. 

listopadu 2010 v prostorách Evropské komise v Bruselu. Na fóru 

byla projednávána Úmluva OSN o právech OZP a možnosti její 

implementace, zejména čl. 33, požadavky pro zprávy stanovené 

Úmluvou a monitorovací role občanské společnosti v rámci 

Úmluvy. V paralelních workshopech se probíraly různé aspekty 

zapojení občanské společnosti do koordinačních bodů a nezá-

vislých mechanismů, jejichž vytvoření Úmluva OSN vyžaduje. 

Dalšími tématy byly existující evropské lidskoprávní sítě jako 

model hodný následování, praktické příklady z koordinačních 

bodů a nezávislých mechanismů z členských států EU atd. 

Konference ke Dni osob se zdravotním postižením – „Nič 

o nás bez nás“

NRZP ČR byla zastoupena i na pravidelné konferenci u příleži-

tosti Dne OZP s názvem „Nič o nás bez nás“ 25. listopadu 2010 

v Bratislavě. Uspořádala ji Národná rada občanov so zdravot-

ním postihnutím v SR ve spolupráci s Národní radou Slovenskej 

republiky v prostorách NR SR. Hlavním tématem konference 

byla Úmluva OSN o právech OZP, zejména její implementace 

a monitoring ve Slovenské republice. Dále se hovořilo o nové 

Evropské strategii pro otázky ZP, o nejnovějších legislativních 

změnách v SR týkajících se zdravotního postižení, o podpoře 

neformálně opatrujících osob a opatrovnické reformě v SR. 

Zástupce NRZP ČR vystoupil s příspěvkem o novinkách v soci-

ální politice ČR pro OZP.

Závěrečná konference k Evropskému roku pro boj s chu-

dobou a se sociálním vyloučením

Zástupce NRZP ČR se zúčastnil konference uzavírající 

Evropský rok pro boj s chudobou a se sociálním vyloučením, 

kterou uspořádalo belgické předsednictví Evropské unie 

ve spolupráci s Evropskou komisí dne 17. prosince 2010 v pro-

storách EK v Bruselu. Jejím cílem bylo zejména zhodnocení 

výsledků Evropského roku pro boj s chudobou a se sociálním 

vyloučením. Dále došlo k vyhlášení a předání cen pro novináře 

zabývající se tematikou chudoby a sociálně vyloučených. Byly 

představeny zajímavé projekty z členských států EU namířené 

na odstraňování chudoby a sociálního vyloučení.

 

Projekt „Mezinárodní spolupráce Národní rady osob se zdra-

votním postižením ČR v oblasti vyrovnávání příležitostí pro 

občany se zdravotním postižením“ byl podpořen dotačním 

programem Úřadu vlády ČR Podpora veřejně účelných aktivit 

občanských sdružení zdravotně postižených občanů 2010.
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Mosty 2010

V Kroměříži v Domě kultury se 17. března 2011 konal již osmý 

ročník udílení cen MOSTY 2010. Nad akcí opět převzala záštitu 

Livia Klausová, manželka prezidenta České republiky, která se 

také předávání cen zúčastnila. Letos bylo nominováno cel-

kem 54 projektů a osobností. Vítězové jednotlivých kategorií 

opět získali ocenění, které ztvárnila akademická sochařka Jitka 

Wernerová. Ostatní nominovaní obdrželi pamětní diplomy od 

akademického malíře Otakara Trogana. Akci moderoval Jakub 

Železný. 

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

nominační komise, složená z členů předsednictva NRZP ČR, 

pět nejlepších návrhů v každé kategorii. Hodnoticí výbor, 

který tvořili zástupci Vládního výboru pro zdravotně posti-

žené občany, Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve 2. kole 

v únoru 2011 rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 

Hlavním partnerem udílení cen Mosty 2010 byla Metropolitní 

univerzita Praha, o. p. s. Dalšími partnery pak byly Zlínský kraj, 

město Kroměříž, Nakladatelství UMÚN (Umělci malující ústy 

a nohama), Endl + K a.s., Kofola a.s. a Střední pedagogická 

škola v Kroměříži. Generálním partnerem NRZP ČR a partne-

rem ceny Mosty byla společnost APEX On-line a.s. Slavnostní 

předávání cen se jako v předchozích letech konalo za fi nanční 

podpory Úřadu vlády ČR.

Počet nominací v jednotlivých kategoriích

I. kategorie Cena pro instituci veřejné správy 

7 návrhů

II. kategorie Cena pro nestátní subjekt

22 návrhů

III. kategorie Osobnost hnutí osob se zdravotním 

postižením 12 návrhů

IV. kategorie Zvláštní cena

13 návrhů

I. Kategorie Cena pro instituci veřejné správy

Vítěz

Krajská knihovna Karlovy Vary – Veřejné aktivity oddělení 

pro handicapované zpřístupněny neslyšícím osobám a speci-

ální vzdělávací aktivity v českém znakovém jazyce. 

Další nominovaní

Město Prachatice – Dlouhodobá snaha o integraci osob se 

zdravotním postižením do života komunity a úsilí o zlepšení 

kvality jejich života. 

Město Uherský Brod – Bezbariérové spojení dvou částí 

města vybudováním spojovací lávky a bezbariérové zpřístup-

nění sálu Domu kultury.

Pardubický kraj (Krajský úřad Pardubického kraje) – Významná 

podpora neziskového sektoru v Pardubickém kraji a příkladná 

spolupráce v rámci Memoranda uzavřeného mezi Asociací 

krajů České republiky a Národní radou osob se zdravotním 

postižením ČR.

Magistrát města Olomouc (DP města Olomouc, a.s.) – 

Ucelený systém zpřístupňování MHD v Olomouci pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace: Inteligentní 

zastávky MHD.

II. Kategorie Cena pro nestátní subjekt

Vítěz

ŠKODA AUTO a.s. – Komplexní projekt Škoda Auto Handy, 

který je zaměřen na cílený rozvoj dopravní mobility osob se 

zdravotním postižením v ČR.

Další nominovaní:

ŠOK aneb Šternberští ochotničtí komedianti – Zapojení 

těžce zdravotně postiženého do kolektivu ochotnického diva-

dla. Jedná se o pana Romana Škroba, o kterého se musí kolek-

tiv starat od oblékání kostýmu až po podávání pití. Hrají pro 

široké publikum od veřejnosti až po mateřské školky.

Cukrárna Vesmírna, o.p.s. – Založení sociálního podniku 

Cukrárna Vesmírna, o.p.s., který vytváří pracovní místa pro lidi 

s mentálním postižením.

ARCUS – onko centrum – Pomoc onkologickým pacientům. 

Informace o právech pacientů, přednášky, kongresy, benefi ční 

akce, ozdravné pobyty.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou – 

Propojení měst Liberec a Jablonec nad Nisou bezbariérovou lin-

kou. Provozování plošinového autobusu na lince Liberec – Praha.
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III. Kategorie Osobnost hnutí osob se zdravotním 

postižením

Vítěz

Jiří Jiroudek – Zmapování přístupnosti Jizerských a Lužických 

hor pro vozíčkáře: vydání turistických map s vyznačenými tra-

sami pro vozíčkáře.

Další nominovaní:

Anna Konvalinková – Za dlouholetou činnost v oblasti péče 

o znevýhodněné osoby a za zásluhy o vznik a rozvoj oblastní 

charity v Uherském Hradišti.

RNDr. Eva Maršounová – Za celoživotní práci ve prospěch 

osob se sluchovým postižením.

Mojmír Janků – Za dlouholetou práci pro osoby se zdravot-

ním postižením a spolupráci s organizacemi osob se zdravot-

ním postižením v okrese Šumperk a Jeseník.

Jindřich Zrůstek – Za dlouholetou činnost ve prospěch osob 

postižených civilizačními chorobami.

IV. Kategorie Zvláštní cena

Vítěz:

Petr Bouda – za záchranu Kateřiny Kožíškové a jejího psa při 

požáru v bezbariérovém domě v Kaznějovské ulici v Plzni dne 

8. ledna 2010.

Další nominovaní:

Projekt „Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postiže-

ním před českými soudy“, který inicioval a řídil Jaroslav Winter.

František Halm – Za dlouholetou práci pro lepší život lidí 

s mentálním postižením a jejich rodin.

PhDr. Josef Cerha – Dlouholetý přínos pro integraci osob 

s těžkým zrakovým handicapem.

Expedice RS Kilimanjaro 2010 – Za uskutečnění první expe-

dice na světě pacientů nemocných roztroušenou sklerózou na 

nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro.
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Významné akce v roce 2010

Mosty 2009 (VII. ročník)

•  ceny za projekty a činy, které navržené subjekty a jed-

notlivci udělali nad rámec svých povinností ve prospěch 

občanů se zdravotním postižením

•  Plzeň, 10. února 2010

Výstava Non-Handicap

•  14. ročník specializované výstavy pro lidi se zdravotním 

postižením

•  Praha, 20.–22. dubna 2010

Oslava 10. výročí vzniku NRZP ČR

•  Národní rada osob se zdravotním postižením oslavila v Se-

nátu 10 let svého působení

•  Praha, 16. června 2010

Republikové shromáždění NRZP ČR

• Brno, 15.–16. září 2010

„Město bez bariér“

•  šestý ročník odborných konferencí z volného cyklu „Bez bariér“

•  Brno, 21. října 2010

Veletrh Medical Fair Brno 2010

•  tradiční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, reha-

bilitace a zdraví

•  Brno, 19. – 22. října 2010

Významné projekty medializované v roce 2010

Projekt Euroklíč v krajích

•  mezinárodní projekt, který už více než dvacet let efektivně 

pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspě-

lých evropských zemích. Dlouhodobým cílem je zajistit 

osobám se sníženou schopností pohybu na celém území 

ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních 

a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svis-

lých a schodišťových plošin apod.)

Diverzita – zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

Mediální témata v roce 2010

•  Petice proti změnám zákonů v působnosti MPSV ČR v sou-

vislosti s úspornými opatřeními vlády (vyhlášení na RS NRZP 

ČR, ofi ciální předání v Poslanecké sněmovně)

•  Téma vládních škrtů a dopadů na lidi se zdravotním postižením

•  Upozornění na restriktivní opatření magistrátu při integraci 

dětí se zdravotním postižením na území Prahy

•  Nedodržování lhůt u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

•  Problematika pedagogických asistentů ve školách

•  Analýza programů politických stran z pohledu tematiky lidí se 

zdravotním postižením před parlamentními volbami 2010

•  Nesouhlas se zvýšením spoluúčasti uživatelů na úhradě 

inkontinenčních pomůcek

•  Pomoc pro lidi se zdravotním postižením, kteří byli postiženi 

povodněmi v průběhu roku 2010

•  Výzva proti násilí a vzrůstající agresi vůči lidem se zdravot-

ním postižením, jednání s ministrem vnitra ČR

•  Peníze pro poskytovatele sociálních služeb. Chybějící pro-

středky na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, 

opožděné dotace

•  Zneužívání příspěvků při zaměstnávání zdravotně postiže-

ných ze strany majitelů chráněných dílen

•  Medializace problematiky zákona o sociálních službách

•  Medializace problematiky příspěvku na nákup motorového 

vozidla

•  Medializace a vysvětlení pojmosloví při popisu problematiky 

osob se zdravotním postižením

•  Problematika osob s duševním onemocněním, ochrana 

duševního zdraví občanů ČR – téma zbavování svéprávnosti

•  Problémy lidí se zdravotním postižením v zimním období 

(problémy s pohybem – zledovatělé chodníky, sníh)

• Výcvik asistenčních psů

Statistika

Počet tiskových konferencí: 8

Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, návštěvy ze 

zahraniční, zákony, jednání s úřady apod.) a tiskových a infor-

mačních zpráv: více než 30

Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích 

v řádech stovek. Předseda V. Krása a další představitelé NRZP 

ČR se dále pravidelně účastnili některých rozhlasových a tele-

vizních pořadů (Máte slovo – 15. 4., 168 hodin – 2. 5., Události, 

komentáře – 17. 9., Hyde Park – 3. 11. a podobně). 

V roce 2010 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří celo-

plošných televizí odvysílalo 38 reportáží s účastí NRZP ČR s te-

matikou zdravotního postižení.

Mediální aktivity NRZP ČR
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Náklady Výnosy

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem 

(v tis. Kč)

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem 

(v tis. Kč)

501 spotřeba materiálu 10 238 602 tržby z prodeje služeb −1 784

502 spotřeba energie 713 604 tržby za prodané zboží −264

511 opravy a udržování 125 622 aktivace vnitr. služeb −533

512 cestovné 1 178 644 úroky −30

513 náklady na reprezentaci 555 645 kurzové zisky −5

518 ostatní služby 11 434 649 jiné ost. výnosy −328

521 mzdové náklady 13 994 682 přijaté příspěvky (a dary) −8 253

524 zákonné sociální pojištění 4 272 684 přijaté členské příspěvky −56

525 ostatní sociální pojištění 54 691 provozní dotace −31 316

538 ostatní daně a poplatky 68

541 sml. pokuty a úroky z prodlení 4

542 ost. pokuty a penále 18  

544 úroky 114

545 kurzové ztráty 2  

549 jiné ostatní náklady 115

551 odpisy DNHM 331

582 poskytnuté příspěvky 169

 Celkem náklady 43 384 Celkem výnosy −42 569

Přehled hospodaření NRZP ČR za rok 2010
Republikovým výborem NRZP ČR byl rozpočet organizace na 

rok 2010 schválen na zasedání dne 25. 3. 2010. Hospodaření 

NRZP ČR vychází z poskytnutých dotačních fi nančních pro-

středků a z prostředků získaných vlastní činností a dary. Hos-

podaření bylo sledováno za celkem a na jednotlivé projekty, 

kterým je v účetnictví přiděleno samostatné číslo střediska. 

Hlavními zdroji příjmů byla podpora pěti projektů Úřadem 

vlády ČR v celkové výši 8 150 tis. Kč. Dále dotace Ministerstva 

práce a sociálních věcí ČR ve výši 5 033 000 tis. Kč na Poraden-

ství pro uživatele sociálních služeb. Na uvedenou službu byly 

součástí rozpočtu organizace i příspěvky a dotace od jednot-

livých měst.

Vyúčtováno bylo celkem 32 dotací a příspěvků a 6 poskytnu-

tých darů. Všechny dotace, příspěvky a dary byly dle metodik 

poskytovatelů vyúčtovány v řádném termínu.

Za účetní období roku 2010 zpracovávala účetnictví a daně 

účetní fi rma AT Offi  x s.r.o. Účetnictví NRZP ČR podléhá auditu 

a výrok auditora je součástí této výroční zprávy.

I zásluhou našich partnerů se podařilo naplnit limity požado-

vané spoluúčasti k jednotlivým projektům v požadované výši, 

protože není možný zdroj fi nancování NRZP ČR prostřednic-

tvím přímých plateb od klientů.
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Poděkování
Sponzoři

APEX on-line a.s. Dederichs Bornheim Martin

Endl+K a.s. Forcorp Group s.r.o.

Kalousová Marcela Kofola

Lahůdka-studená kuchyně, Marcová Petra Langer Milan

Linde Praha a.s. Lukášek Robert

Makro Cash and Carry ČR s.r.o. Maleček Václav

Martínková Hana Nadační fond Naděje třetího tisíciletí

Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně Nakladatelství UMÚN s.r.o.

Procházka Jan Richtera Milan

Sovová Eva Stošková Eva

Tesař Josef

Partneři

Asociace pro osobní asistenci o.s. (APOA) ATELIER SOUKUP

BMI sdružení Brněnské veletrhy

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha Časopis Můžeš

Časopis Roska Česká komora tlumočníků znakového jazyka o.s.

Česká unie neslyšících Evropský institut pro udržitelný rozvoj

Evropský sociální fond Helpnet

HENDAVER o.s. Incheba Praha

ITA Elektro s.r.o. Jihomoravský kraj

Liberecký kraj Karlovarský kraj

Kongresové centrum Praha Kraj Vysočina

Magistrát hl. m. Prahy MEDICCO

Metropolitní univerzita Praha Město Klatovy

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mont Group s.r.o. Moravskoslezský kraj

Nadační fond Plzeň Pardubický kraj

Plzeňský kraj Pojišťovna VZP

Pražská organizace vozíčkářů Přibylová Martina, Ing.

SIVAK s.r.o. Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond rozvoje bydlení Statutární město Brno

Statutární město Plzeň Střední zdravotnická a vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

Středočeský kraj Svaz měst a obcí ČR

Unie Roska Unie zaměstnavatelských svazů

Úřad vlády ČR Veletrhy Brno

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Poděkování sdělovacím prostředkům

TV Prima, TV Nova, Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Deník, Mladá fronta DNES, Právo, Lidové noviny
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Národní rada osob 

se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 1/7, 170 00  PRAHA 7

telefon: 266 753 421

fax: 266 753 424

e-mail: nrzp@nrzp.cz

www.nrzp.cz




