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Rok 2011 byl pro Národní radu osob se zdravotním 

postižením ČR velmi složitý a v mnoha směrech i přelo-

mový. Po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2010 

nastoupila vláda, která se rozhodla významně omezit 

sociální transfery, a to i pro lidi se zdravotním posti-

žením, kteří jsou mnohdy na těchto sociálních transfe-

rech životně závislí.

Vláda ČR prostřednictvím MPSV ČR předložila 

svoji představu reformy začátkem března 2011. Od té 

doby začal velký zápas organizací sdružených v NRZP 

ČR proti této reformě. Začal velmi úspěšně, a to demon-

strací osob se zdravotním postižením 22. března 2011 

před MPSV ČR. Byla to nepochybně největší demon-

strace zdravotně postižených v Česku. Zúčastnilo se jí 

podle odhadů mezi 4 – 5 tisíci lidí. Tato úspěšná akce 

vytvořila dobré předpolí pro další jednání. Vláda ČR 

i MPSV ČR pochopily, že svůj odpor proti reformě 

myslíme vážně, a že jsme připraveni bojovat, za slušné 

životní podmínky osob se zdravotním postižením, až 

do konce. Od března až do konce roku následovala série 

jednání na Vládním výboru pro zdravotně postižené 

osoby, MPSV ČR, v Poslanecké sněmovně, v Senátu 

a v dalších institucích. Mezi tím probíhaly občas další 

protesty. Podařilo se nám mnohé ovlivnit a významně 

pozměnit zákony v oblasti sociální reformy. Celkový 

dopad reforem je však, pro osoby se zdravotním posti-

žením, velmi negativní. Již v průběhu roku jsme se zapo-

jili do různých občanských iniciativ, abychom veřejnost 

informovali o našich problémech, o důvodech proč 

nemůžeme souhlasit se změnami v oblasti sociálního 

zabezpečení a zdravotnictví. Je zřejmé, že tento zápas 

není u konce a bude pokračovat i v následujících letech. 

S výmluvou na krizi lze stále snižovat životní standard 

osob se zdravotním postižením.

Věřím, že tento náš zápas naplnil základní úkol 

NRZP ČR, který byl ustavujícím prohlášením v roce 

2000 charakterizován takto: „Základním úkolem NRZP 

ČR bude zabezpečování plné účasti osob se zdravotním 

postižením i jejich zákonných zástupců na formulování 

politiky vedoucí k vyrovnávání příležitostí této skupiny 

občanů a na jejím zakotvování v právním řádu ČR.“

Tak jako v předchozích letech realizovala NRZP ČR 

řadu projektů, o kterých informujeme v této výroční 

zprávě. Za nejvýznamnější považujeme projekt pora-

denství pro osoby se zdravotním postižením, kde se 

nám přes obrovské úsilí nepodařilo udržet poradny ve 

všech krajích. Restrikce fi nančních prostředků v této 

oblasti oslabuje schopnost poskytovatelů sociálních 

služeb služby udržet a dále je poskytovat.

V březnu 2011 se uskutečnil již VIII. ročník předá-

vání cen MOSTY v Kulturním domě v Kroměříži. Město 

Kroměříž i Zlínský kraj nám vytvořily velmi důstojné 

prostředí pro předávání cen. Realizovali jsme projekt 

Euroklíč, v Plzeňském kraji, v městě Plzni a dokončoval 

se projekt Euroklíč ve Středočeském kraji. Mimo tyto 

dva základní projekty jsme realizovali mnoho dalších 

projektů, které zlepšují prostředí pro osoby se zdravot-

ním postižením.

Za to, že se nám podařilo i v poměrně obtížných 

podmínkách realizovat řadu dobrých projektů, a ales-

poň částečně uspět při vyjednávání o reformních záko-

nech, patří poděkování všem členským organizacím 

NRZP ČR, kterých je nyní již 118, všem pracovníkům 

a dobrovolníkům v NRZP ČR, ale také všem sponzo-

rům a těm, kteří nás podporovali. Bez jejich pomoci by 

se mnohé projekty neuskutečnily.

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 zdra-

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

snaha o nalezení co nejefektivnějšího způsobu spolupráce 

organizací zdravotně postižených v rámci ČR. NRZP ČR 

je dnes uznávaným 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 největším a nejreprezentativnějším 

zástupcem organizací osob se zdravotním postižením 

v ČR.

Z tohoto důvodu je hlavním poradním orgánem 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a zastu-

puje občany se zdravotním postižením v dalších význam-

ných organizacích, jako je např. Svaz měst a obcí ČR, Řídící 

výbor Národního rozvojového programu mobility pro 

všechny a v dalších institucích. Je členem mezinárodních 

organizací Disabled Peopleś  International, Rehabilitation 

International, European Disability Forum a FIMITIC. 

Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů 

státních institucí a samosprávných orgánech. Působí napří-

klad 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 postiže-

ním. V rámci krajské struktury pracují koordinátoři jako 

profesionální pracovníci, kteří pomáhají krajským radám 

osob se zdravotním postižením v prosazování jejich zájmů 

na regionální úrovni. 

Pro řešení společných otázek života osob se zdravotním 

postižením jsou v NRZP ČR ustaveny odborné komise, 

sociální, legislativní, pro odstraňování bariér, pro zdravot-

nictví, pro přípravu zákona o ucelené rehabilitaci a pro pro-

blematiku osob s duševním onemocněním. Vysoce odbor-

ným vědeckým zázemím NRZP ČR je Vědecká rada. Jejími 

členy jsou významní odborníci z různých oblastí života. 

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pro-

vozuje velkou sociálně právní poradnu, jejíž centrální 

pracoviště je v sídle a detašovaná pracoviště jsou ve všech 

krajských městech České republiky. Národní rada osob se 

zdravotním postižením ČR sdružovala k 31. 12. 2011 cel-

kem 116 organizací osob se zdravotním postižením nebo 

jejich zástupců.

NRZP ČR se představuje
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Přehled o činnosti orgánů NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR je Republikové shromáždění, které se 

sešlo dne 15. 9. 2011 v Praze. Republikové shromáždění 

schválilo zprávu o činnosti předsednictva RV NRZP 

ČR za období od posledního RS, zprávu o hospodaření 

za rok 2010 a prohlášení k aktuální situaci.

Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nej-

vyšším orgánem Republikový výbor, který zasedá zpra-

vidla 2x ročně. V roce 2011 se sešel Republikový výbor 

NRZP ČR na mimořádném zasedání, které se zabývalo 

chystanou sociální reformou.

PŘEHLED USNESENÍ JEDNOTLIVÝCH 
ZASEDÁNÍ RV NRZP ČR V ROCE 2011

USNESENÍ MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ 
REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR 
DNE 7. BŘEZNA 2011

RV NRZP ČR projednal návrhy zákonů, které MPSV 

ČR předalo do vnějšího připomínkového řízení v rámci 

tzv. sociální reformy.

RV NRZP ČR konstatuje, že navržené zákony ve 

svých důsledcích zásadním způsobem narušují jed-

notlivé nástroje podpory osob se zdravotním postiže-

ním k zachování jejich důstojnosti, možnosti uplatnění 

ve společnosti a zajištění přijatelné životní úrovně. 

Z návrhů reformy vyplývá, že navrhované změny 

budou mít pro osoby se zdravotním postižením v řadě 

oblastí až katastrofální důsledky. To se týká především 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením, péče 

rodin o osoby s těžkým zdravotním postižením, svo-

bodné volby v rámci sociálních služeb a ponižujících 

podmínek při žádostech o jakoukoli podporu ze soci-

álního systému.

RV NRZP ČR zásadně odmítlo
 návrh na zrušení tzv. mimořádných výhod (průkazů 

TP, ZTP a ZTP/P), neboť na ně je navázán systém 

daňových slev, vyhrazeného parkování a podpor ve 

veřejné dopravě;

 návrh na zrušení příspěvku na nákup motorového 

vozidla, který by zásadním negativním způsobem 

ovlivnil mobilitu osob se zdravotním postižením, 

přístup ke vzdělání, zaměstnání a péči rodin o osoby 

se zdravotním postižením, především v neúplných 

rodinách;

 20% spoluúčast u dávky na kompenzační pomůcky, 

neboť tato spoluúčast může dosáhnout až desetiti-

síců korun, a tím by se staly pomůcky pro osoby se 

zdravotním postižením nedostupné;

 návrh na zrušení příspěvku na péči pro děti od 1 do 3 

let, neboť by došlo k nepřijatelnému poškození rodin 

s těmito dětmi;

 návrh na zjednodušený způsob posuzování míry 

závislosti na péči (navrhovaný způsob je  neprůhledný 

a neodpovídá současnému ve světě používanému 

posuzování), protože by byl nutně subjektivní a vý-

razným způsobem by omezil možnost spravedlivého 

posouzení nároku na získání příspěvku na péči

 zrušení minimálního příjmu ve výši 15 % u osob 

pobývajících v ústavních zařízeních sociální péče, 

neboť zbavit osoby kapesného by bylo krajně 

nedůstojné.

RV NRZP ČR, vzhledem k těmto skutečnostem, 

vyzvalo občany, kterých by se navrhované změny 

dotkly (osoby se zdravotním postižením, pečující, jejich 

blízké a přátele, příznivce a všechny občany), aby svojí 

přítomností na protestním shromáždění vyjádřili svůj 

zásadní nesouhlas s navrhovanými změnami a ukázali 

své odhodlání bránit lidskou důstojnost vlastní i svých 

blízkých. Protestní shromáždění se uskutečnilo v úterý 

22. března 2011 od 12:00 hodin před MPSV ČR, Na 

Poříčním právu 1/376, 128 02 Praha 2.

RV NRZP ČR se obrátilo na předsedu vlády s nalé-

havým apelem, aby se svou autoritou zasadil o zastavení 

ponižujícího přístupu MPSV ČR k lidem se zdravotním 

postižením, který je zřetelně patrný v navrhovaných 

zákonech.

Je smutnou skutečností, že po více jak jednom roce 

od ratifi kace Úmluvy OSN o právech osob se zdravot-

ním postižením, ČR navrhuje zrušit většinu kroků, 

které učinila v posledních 20 letech pro zrovnoprávnění 

osob se zdravotním postižením ve společnosti!

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RV NRZP ČR 
DNE 21. DUBNA 2011

Republikový výbor NRZP ČR
 RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu předsedy 

NRZP ČR o činnosti předsednictva od posledního 

jednání RV NRZP ČR dne 7. 3. 2011. 

 RV NRZP ČR schválil Otevřený dopis předsedovi 

vlády ČR Petru Nečasovi ve věci zákonů tvořících 

sociální reformu

 RV NRZP ČR vyhlásil další ročník ceny NRZP ČR 

Mosty 2011. Souhlasil, aby předání cen se uskuteč-

nilo ve spolupráci s Jihočeským krajem a městem 

Prachatice. Současně stanovil předběžný termín pro 

předávání cen za rok 2011 na čtvrtek 22. března 2012. 

Pověřil předsednictvo NRZP ČR ke změně spolupo-
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řadatele a dne konání, pokud by se objevily nějaké 

problémy při pořádání akce

 RV NRZP ČR schválil rozpočet NRZP ČR v oblasti 

vlastní činnosti na rok 2011

 RV NRZP ČR vzal na vědomí seznam dalších pro-

jektů realizovaných mimo hlavní činnost v roce 

2011

 RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu o vyúčtování 

projektů za rok 2010

 RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu předsedkyně 

RRK

 RV NRZP ČR schválil novelu organizačního řádu 

NRZP ČR a uložil předsedovi NRZP ČR, aby zapra-

coval schválené změny do organizačního řádu a vy-

dal jeho úplné znění

 RV NRZP ČR vzal na vědomí informaci o jednání 

orgánů NRZP ČR v roce 2011

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO 
VÝBORU NRZP ČR V HRADCI KRÁLOVÉ 
DNE 10. LISTOPADU 2011 

Republikový výbor NRZP ČR 
  zásadně nesouhlasil s návrhem novely vyhlášky č. 

505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. Návrh MPSV ČR je příliš obecný a neu-

možňuje dostatečnou kontrolu posuzovacích mecha-

nismů při stanovení míry závislosti orgány posud-

kové služby. Jsme přesvědčeni, že posuzovací kritéria 

musí být co nejpřesnější tak, aby klient si mohl sám 

zkontrolovat, že byly vzaty v úvahu všechny okol-

nosti, související se stanovením míry závislosti. 

Obecná kritéria, tak jak je navrhuje MPSV ČR, prak-

ticky znemožní účinnou obranu klientů proti chyb-

nému posouzení. Odvolací orgány, případně soud, 

nebudou mít k dispozici jasná kritéria, podle kterých 

by mohly posoudit správnost rozhodnutí.

 Uložil svým zástupcům na jednání s MPSV ČR, aby 

za základ jednání byl vzat návrh vyhlášky zpraco-

vaný legislativou NRZP ČR. V případě, že by vedení 

MPSV ČR nepřistoupilo na tuto podmínku, vyslovil 

souhlas s tím, aby se NRZP ČR od podoby vyhlášky 

distancovala.

 Zmocnil Předsednictvo NRZP ČR k vyhlášení 

a realizaci protestních akcí, pokud MPSV ČR bude 

trvat na podobě vyhlášky, která nebude odpovídat 

představám NRZP ČR a nebude zohledňovat návrh 

podoby vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou NRZP ČR 

předložila MPSV ČR k jednání.

 vzal na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o čin-

nosti předsednictva od jednání RS NRZP ČR ze dne 

15. září 2011.

 vzal na vědomí zprávu o přípravě vyhlášení cen 

NRZP ČR Mosty 2011 v Praze dne 15. 3. 2012 od 

15.00 hod.

 schválil základní parametry projektů a rozpočtu 

NRZP ČR na rok 2012.

 schválil přijetí občanského sdružení Svaz zdravotně 

postižených Rakovník jako členskou organizaci.

 stanovil konání volebního RS NRZP ČR na dny 29. 

a 30. května 2012 v Praze. Požádal předsedy KRZP 

v jednotlivých krajích, aby svolali volební krajská 

shromáždění na období od 15. 3. 2012 do 15. 5. 2012, 

informovali předsednictvo NRZP ČR o termínech 

krajských shromáždění a zajistili řádný průběh voleb 

orgánů KRZP dle stanov NRZP ČR. 

 v souladu s § 35, odst. 11 stanov NRZP ČR vyhlásil 

konsolidační program v KRZP Moravskoslezského 

kraje. V souladu s § 35, odst. 12 stanov NRZP ČR určil 

jako správce KRZP Moravskoslezského kraje pana 

Mgr. Jana Uherku a pověřil ho svoláním Krajského 

shromáždění v roce 2012.
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Předsednictvo RV NRZP ČR

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Mgr. Jiří Morávek, I. místopředseda NRZP ČR

Ing. Jana Hrdá, místopředsedkyně NRZP ČR

Mgr. Jan Uherka, místopředseda za krajské rady osob se zdravotním postižením NRZP ČR

Otmar Cvrkal, místopředseda NRZP ČR

Ambrosová Ivana, ředitelka SDM Sedlec SPMP

Běhunek Petr, člen prezídia NIPI ČR

Cvrkal Otmar, místopředseda NRZP ČR

Dembinný Jaroslav, poradce ministra práce a sociál-

ních věcí

Felixová Vlasta, předsedkyně Karlovarské KRZP

Hrdá Jana, místopředsedkyně NRZP ČR

Hrdličková Marie, předsedkyně Plzeňské KRZP

Kašpar Zdeněk, předseda Českého klubu nedoslýcha-

vých HELP

Kocmanová Jiřina, předsedkyně KRZP kraje Vysočina

Krása Václav, předseda NRZP ČR

Kubicová Jana, předsedkyně Moravskoslezské KRZP

Kubovec Zdeněk, předseda Jihočeské KRZP

Langer Milan, předseda Olomoucké KRZP

Letocha Václav, předseda Sdružení rodičů a přátel dia-

betických dětí v ČR

Morávek Jiří, 1. místopředseda NRZP ČR

Paur Jaroslav, prezident Svazu neslyšících a nedoslýcha-

vých v ČR

Pešek Milan, předseda Pardubické KRZP

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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Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením 

je rozvíjena na následujících úrovních:

1. na mezinárodní úrovni
 zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation 

International (RI),

 zastupování ČR ve světové organizaci – Disablet 

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 výboru pro občany se zdravotním 

postižením,

 spolupráce s významnými institucemi a organiza-

cemi (např. Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů 

ČR, Parlamentem ČR, SFDI ČR, UZS ČR, odboro-

vými organizacemi a podobně.),

 připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících 

životní podmínky zdravotně postižených občanů, 

jejich rodin a přátel,

 zajišťování koordinační a metodické činnosti ve pro-

spěch členských organizací NRZP ČR,

 zpracovávání informací s tematikou podpory osob 

se zdravotním postižením,

 vydávání zpravodaje NRZP ČR – MOSTY – časopis 

pro integraci,

 vydávání publikací, jako je např. Sociálně právní 

minimum pro zdravotně postižené občany, Pomůcky 

pro osoby se zdravotním postižením, Zpráva o stavu 

lidských práv v ČR a další,

 zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdra-

votním postižením a veřejnost na teletextu ČT,

 zpracovávání analýz, průzkumů a alternativních 

zpráv,

 zpracovávání krátkodobých a střednědobých 

koncepcí,

 pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělá-

vacích kurzů,

 realizace projektů z evropských fondů zaměřených 

na podporu samostatného života osob se zdravot-

ním postižením,

 Realizace projektu odborného sociálního poraden-

ství pro osoby se zdravotním postižením.

3. na regionální úrovni
 spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování 

a realizaci regionální politiky,

 metodická a organizační pomoc krajským radám 

osob se zdravotním postižením,

 přímá podpora koordinační a informační činnosti 

krajských rad osob se zdravotním postižením,

 podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním 

postižením při naplňování hlavních cílů organizace 

v regionech,

 iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání 

příležitostí pro občany se zdravotním postiženým 

a krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb,

 realizace projektů z evropských fondů zaměřených 

k podpoře samostatného života osob se zdravotním 

postižením. 

Zaměření činnosti NRZP ČR
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Činnost NRZP ČR byla v roce 2011 zaměřena přede-

vším na realizaci úkolů, souvisejících s jednotlivými 

reformami v oblasti sociálního zabezpečení, zdravot-

nictví a daní. Dále se účastnila jednání orgánů EDF, 

a to jak předsednictva EDF tak valné hromady EDF.

Od počátku roku NRZP ČR intenzivně jednala 

o podobě návrhů zákonů, které byly zpracovány MPSV 

ČR a jsou součástí první fáze sociální reformy a v této 

souvislosti se uskutečnilo více jak 10 setkání s předsta-

viteli MPSV ČR při řešení jednotlivých bodů sociální 

reformy. Tato jednání probíhala jak s jednotlivými 

odbornými pracovníky MPSV ČR, tak také s vedením 

ministerstva, včetně jednání s ministrem práce a sociál-

ních věcí, panem J. Drábkem. V rámci obhajoby zájmů 

osob se zdravotním postižením se také uskutečnila 

dvě setkání předsedy NRZP ČR s předsedou Vlády ČR 

P. Nečasem. Předmětem jednání byla příprava zákonů, 

které byly součástí sociální reformy a další připravo-

vané reformní kroky Vlády ČR na další období.

Součástí vyjednávání s MPSV ČR byla příprava 

veřejného vystoupení osob se zdravotním postižením 

před MPSV ČR, které se uskutečnilo 22. března 2011 

za účasti více jak 4000 lidí se zdravotním postižením. 

Tohoto setkání se účastnili také ministr práce a soci-

álních věcí J. Drábek a ministr zdravotnictví L. Heger. 

Na tomto shromáždění byla vyhlášena Petice NRZP 

ČR na podporu požadavků v rámci sociální reformy. 

Petici podepsalo více jak 28 tisíc občanů a byla předána 

18. května 2011 předsedovi Vlády ČR P. Nečasovi.

V průběhu druhého pololetí 2011 se jednání o soci-

ální reformě a reformě zdravotnictví přenesla na půdu 

Parlamentu ČR. NRZP ČR se účastnila všech jednání 

Výboru pro sociální politiku, která se týkala projed-

návání reformních zákonů. Vznesla připomínky k jed-

notlivým návrhům. Současně jednala v měsících srpen, 

září a říjen s poslaneckými kluby všech parlamentních 

stran, ale i s jednotlivými poslanci. Celkem bylo usku-

tečněno 12 setkání s poslanci a poslaneckými kluby. 

NRZP ČR se účastnila svými zástupci pěti jednání 

Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, 

tří jednání Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sně-

movny a dvou setkání Podvýboru pro zdravotně posti-

žené Poslanecké sněmovny.

NRZP ČR během roku 2011 připomínkovala tyto 

návrhy zákonů v rámci sledování legislativy ČR.

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

stanoví vzor, náležitosti a provedení Karty sociál-

ních systémů, vzor, náležitosti a provedení Potvrzení 

o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení Karty soci-

álních systémů a vzor Standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci 

v hmotné nouzi 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

mění vyhláška č. 505/2006 Sb., 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu Národního plánu 

rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2016 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce 

č. 73/2005 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce 

č. 72/2005 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu občanského 

zákoníku 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona 

o poskytování dávek OZP 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjed-

nocením výplaty nepojistných sociálních dávek 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kte-

rým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění  

 Zásadní připomínky NRZP ČR k zákonu o zdravot-

ních službách a podmínkách jejich poskytování 

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu věcného záměru 

zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním 

postižením, zakotvení právního rámce rehabilitace, 

Paragrafované znení 

 Stanovisko Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR k návrhu věcného záměru zákona upravu-

jícího řešení dlouhodobé péče 

Projekt „Účast NRZP ČR na obhajobě práv 
OZP, jejich organizací a účast při tvorbě, 
monitorování a novelizací ucelených plánů 
vyrovnávání příležitostí“
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 Připomínky Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdavoním pojištění 

 Návrhy NRZP ČR na doplnění pracovního návrhu 

vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schop-

ností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich 

hodnocení z dne 20. 7. 2011 

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o zvýšení 

příplatků k důchodu v roce 2012

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o výši vše-

obecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepo-

čítacího koefi cientu pro úpravu všeobecného vymě-

řovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro 

stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a zá-

kladní výměry důchodu stanovenou pro rok 2012 

a o zvýšení důchodu v roce 2012 

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona č.359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně děrí ve znění pozděj-

ších předpisů a některé další související zákony

 Zásadní připomínky k Vládnímu návrhu na vydání 

zákona o změně zákonů související se zřízením jed-

noho inkasního místa a dalších změnách daňových 

a pojistných zákonů

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 Stanovisko legislativního odboru NRZP ČR k po-

změňovacímu návrhu předloženému panem minist-

rem zdravotnictví dne 1. 11. 2011 k vládnímu návrhu 

zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňo-

vých a pojistných zákonů (sněmovní tisk 473)

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 266/2006 

Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony.

 Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády 

o zvýšení částek životního a existenčního minima

 Zásadní připomínky k Vládnímu návrhu na vydání 

zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňo-

vých a pojistných zákonů

 

V rámci vyjednávání se podařilo dosáhnout výraz-

ných změn v navržených zákonech sociální reformy. 

Byla uzavřena dohoda mezi NRZP ČR a MPSV ČR 

o úpravě jednotlivých návrhů zákonů. Zákony byly 

přepracovány ještě před jednáním Vlády ČR. Další 

projednávání zákonů probíhalo v poslanecké sně-

movně. Poslanci navrhli několik zásadních změn, se 

kterými nemohla NRZP ČR zásadně souhlasit. Jednou 

ze změn byl návrh, aby příspěvek na péči nebyl pří-

jmem klienta, ale pouze poskytovatele sociální služby. 

K pozměňovacím návrhům poslanců probíhala řada 

jednání. Návrh na změnu příjemce příspěvku na péči 

byl stažen. V Poslanecké sněmovně však byly prosazeny 

některé změny, které nebyly námi akceptovány a zhor-

šují situaci osob se zdravotním postižením. Jedná se 

například o jednotnou částku příspěvku na péči a dále 

o retroaktivní platnost lhůty 10 let u příspěvku na 

nákup motorového vozidla platný i na přiznané pří-

spěvky před 31. 12. 2011.

Na základě rozhodnutí VVZPO se NRZP ČR účast-

nila jednání o přípravě monitorovacích mechanismů 

ČR k dodržování a implementaci Úmluvy OSN o prá-

vech osob se zdravotním postižením. VVZPO na svém 

jednání 17. ledna 2011 uložil MPSV ČR, sekretariátu 

VVZPO a NRZP ČR připravit návrh na způsob moni-

torování dodržování Úmluvy OSN v ČR. Na jednání 

30. května 2011 předložilo MPSV ČR návrh na způ-

sob monitorování úmluvy, který VVZPO odmítlo 

a uložilo svým usnesením připravit nový návrh, který 

bude důsledně dohodnut mezi MPSV ČR, sekreta-

riátem VVZPO a NRZP ČR. V současné době probí-

hají další jednání. MPSV ČR vypracovalo nový návrh 

Monitorovacích mechanismů, který rozeslalo 13. 7. 

2011. Tento návrh nebyl, jak sekretariátem VVZPO, tak 

NRZP ČR, akceptován. V průběhu měsíce září až pro-

since 2011 se uskutečnila tři jednání společné komise 

MPSV ČR, sekretariátu VVZPO a NRZP ČR ve věci 

monitorovacích mechanismů Úmluvy. Na těchto jed-

náních nebylo dosaženo dohody, i když některá stano-

viska se sblížila. Jednání budou probíhat v roce 2012. 

Předseda NRZP ČR konzultoval tuto situaci také se 

zmocněnkyní Vlády ČR pro lidská práva Mgr. Monikou 

Šimůnkovou.

Mimo tato stěžejní jednání se NRZP ČR zúčastnila 

připomínkování legislativních návrhů a dalších návrhů, 

jejichž výčet je uveden. V rámci připomínkování těchto 

zákonů probíhají konzultace, jak s představiteli jednot-

livých resortů, tak s představiteli Poslanecké sněmovny 

a Senátu Parlamentu ČR, profesními organizacemi, 

odbory a podobně.

28. června 2011 vyzvala NRZP ČR formou happe-

ningu ministra zdravotnictví L. Hegera k zlepšení 

komunikace mezi MZ ČR a NRZP ČR v rámci pří-

pravy zdravotnické reformy. 20. října 2011 se usku-

tečnilo setkání ministra L. Hegera s předsedou NRZP 

ČR ve věci úhrady potravin jako léčebného prostředku 

z veřejného zdravotního pojištění. NRZP ČR zásadně 

nesouhlasila s navrženým zněním zákona, který by 

způsobil obrovské výdaje rodin, které pečují o děti 

s metabolickými poruchami a jsou závislé na speci-

ální stravě. Bylo dohodnuto kompromisní řešení, které 

potom bylo zapracováno do zákona o veřejném zdra-

votním pojištění.

Dalším ožehavým problémem, který NRZP ČR řešila, 

byl návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., O loteriích 

a dalších podobných hrách. Tímto zákonem měla být 

zrušena možnost odvodů na veřejně prospěšný účel 

z příjmů loterií. Cože by výrazně poškodilo celý nezis-

kový sektor. 27. 9. 2011 se na podnět NRZP ČR setkali 

zástupci neziskových organizací z celé ČR a vyhlásili 

petici „Ano charitě“. Předseda NRZP ČR byl jmenován 

mluvčím petičního výboru. Dne 1. 11. 2011 byla petice 
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s 17 209 podpisy předána předsedkyni Poslanecké sně-

movny Miroslavě Němcové. Poslanci na základě petice 

upravili zákon tak, že odvody loterijních společností 

budou děleny na třetiny mezi obce, sport a neziskový 

sektor. Tím petice splnila svůj účel. Situace se však 

výrazně změnila při projednávání zákona v Senátu 

ČR. NRZP ČR iniciovala iniciativu „SOS Neziskovky“, 

která vyzvala 5. 12. 2011 senátory, aby neměnili návrh 

zákona, tak jak jej schválili poslanci. Členové inicia-

tivy se účastnili jednání senátních výborů. Předseda 

NRZP ČR se účastnil ve dnech 6. – 9. 12. 2011 jednání 

Senátních výborů, a to Hospodářského a Výboru pro 

zdravotnictví a sociální politiku. Dále navštívil Klub 

ČSSD. Ani přes velké úsilí Senát nezachoval normu 

v podobě Poslanecké sněmovny a Senát tak prak-

ticky zrušil jakoukoliv možnost podpory neziskových 

organizací a sportu ze strany loterijních společností. 

Iniciativa „SOS Neziskovky“ ještě oslovila poslance dne 

13. 12. 2011, aby neodhlasovali verzi Senátu a koncem 

roku 2011 se obrátila s dopisem na prezidenta repub-

liky, aby nepodepsal tento zákon. Iniciativa však byla ve 

svých snahách neúspěšná.

NRZP ČR důsledně spolupracuje se svými členskými 

organizacemi. Organizace se podílejí na připomínko-

vání jednotlivých zákonných norem a připomínkují 

jednotlivé návrhy NRZP ČR v rámci ochrany práv osob 

se zdravotním postižením. Za rok 2011 poslal předseda 

NRZP ČR členským organizacím celkem 120 dopisů, 

kterými je podrobně informuje o aktuálních událos-

tech, připravovaných změnách legislativy a o proběh-

lých jednáních s představiteli veřejné správy.

NRZP ČR se aktivně podílela na činnosti Národního 

rozvojového programu mobility. Pracovníci NRZP ČR 

se účastnili obou jednání hodnotící komise NRPM 

a čtyř jednání Řídícího výboru NRPM. Paní Ing. D. 

Lanzová se účastnila přednášek, které organizuje sekre-

tariát VVZPO po celé ČR v rámci propagace Národního 

rozvojového programu mobility.

NRZP ČR i nadále spolupracuje se SFDI ČR v pro-

gramu Zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpří-

stupňování osobám s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Odborní pracovníci se účastní posuzování 

jednotlivých projektů, které jsou předkládány SFDI ČR 

a jsou zaměřeny na zpřístupňování dopravních sys-

témů osobám s omezenou schopností pohybu a orien-

tace. Mezi NRZP ČR a SFDI ČR je uzavřena smlouva 

o spolupráci. 

V rámci zvyšování informovanosti o problematice 

zdravotního postižení uskutečnila NRZP ČR za rok 

2011 celkem 18 tiskových zpráv z tiskových konferencí 

a tiskových prohlášení, které se zabývaly reformou 

sociálního systému, činností NRZP ČR, reformou zdra-

votnického systému, přípravou legislativních norem, 

plněním Úmluvy OSN o osobách se zdravotním posti-

žením, legislativou v oblasti loterií, spoluprací s někte-

rými subjekty a také realizací některých projektů NRZP 

ČR, jako je Euroklíč a Toa Point.

ÚKOLY PŘÍMO VYPLÝVAJÍCÍ Z USNESENÍ 
VLÁDY ČR 

NÁRODNÍ PLÁNU VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH 
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM, KTERÝ SCHVÁLILA SVÝM 
USNESENÍM VLÁDA ČR Č. 253 ZE DNE 29. 3. 2010.

Tento významný dokument obsahuje následující 

opatření, která ukládají NRZP ČR tyto činnosti. 

Opatření 1.1 
Vyhodnotit zkušenosti a přínos zákona č. 198/2009 Sb., 

o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 

před diskriminací a o změně některých zákonů (anti-

diskriminační zákon), z hlediska osob se zdravotním 

postižením a v případě potřeby navrhnout změny u těch 

právních předpisů, ve kterých je možno spatřovat pro-

jevy diskriminace z důvodu zdravotního postižení.

Vzhledem k tomu, že Národní plán byl přijat na 

konci března 2010, nebyly dosud vyhodnoceny zkuše-

nosti s tímto zákonem. NRZP ČR v současné době při-

pravuje zprávu o diskriminaci OZP za rok 2010. 

Plnění tohoto úkolu bylo odloženo do konce roku 

2012.

Opatření 1.3
Zvyšovat společenské a právní vědomí v oblasti zákazu 

diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepří-

znivého zdravotního stavu, a to např. tiskem informač-

ních materiálů, informováním veřejnosti prostřednic-

tvím rozhlasových a televizních médií apod.

NRZP ČR zpracovala v roce 2011 zprávu o stavu 

lidských práv za rok 2010, zaměřenou na problematiku 

zdravotního postižení. Tato zpráva byla uveřejněna 

v novinách Mosty, časopisu pro integraci. NRZP ČR 

neměla dostatek fi nančních prostředků, aby vydala 

tuto zprávu jako publikaci. Ve spolupráci s ČT vytvo-

řila čtyři publicistické pořady Černé ovce se zaměřením 

na dodržování práv osob se zdravotním postižením. 

V tiskovinách uveřejnila velké množství článků, zamě-

řených na právní povědomí osob se zdravotním posti-

žením a na diskriminaci z důvodu zdravotního posti-

žení. Ve spolupráci s dalšími organizacemi OZP vydala 

Alternativní zprávu k plnění Úmluvy OSN o právech 

osob se zdravotním postižením. 

Opatření 17.3
Metodicky podporovat přípravu, realizaci a průběžné 

monitorování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením.

Na jednání NRZP ČR s Asociací krajů bylo dohod-

nuto, že ve všech krajích, kde dosud byly vytvořeny 

Krajské plány vyrovnávání příležitostí budou vytvo-

řeny společné monitorovací orgány, které budou 

posuzovat plnění Krajských plánů, jejich doplňovaní 

a novelizaci. V současné době je tento monitorovací 
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systém funkční v Pardubickém kraji, v Královehradec-

kém kraji, Jihomoravském kraji, Olomouckém kraji, 

Zlínském kraji a Moravskoslezském kraji.

Úkoly vyplývající ze zastupování občanů se zdra-

votním postižením a jejich organizací ve významných 

institucích a organizacích v rámci ČR

Ze strany NRZP ČR se jedná především o spolupráci 

s institucemi participujícími na tvorbě politiky ve pro-

spěch občanů se zdravotním postižením a zastoupení 

v příslušných orgánech.

 Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené 

občany 

 Podvýbor pro zdravotně postižené občany se sešel 

v průběhu roku dvakrát. Vždy se jednalo o reformní 

zákony v oblasti sociální politiky.

 NRZP ČR systematicky spolupracovala především 

s Výborem pro sociální politiku. Prosazovala, zde 

pozměňovací návrhy k předkládaným návrhům 

zákonů v rámci sociální reformy, k zákonu o státním 

rozpočtu a k dalším zákonům.

 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

 Jak vyplývá ze statutu VVZPO schváleného usnese-

ním vlády č.1323 ze dne 10.12.2001, naplňuje NRZP 

ČR funkci jeho hlavního poradního orgánu. Ve 

VVZPO zasedá 5 členů předsednictva NRZP ČR, 

předseda NRZP ČR zastává funkci místopředsedy 

VVZPO. VVZPO projednává všechny materiály 

předkládané NRZP ČR.

 Spolupráce byla po celý rok 2011 velmi intenzivní. 

Na půdě VVZPO se v roce 2011 projednávaly zásadní 

otázky osob se zdravotním postižením – především 

monitorování Úmluvy OSN o právech osob se zdra-

votním postižením, plnění Národního plánu vytvá-

ření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením na období 2010 – 2014, zaměstnanost 

osob se zdravotním postižením, zpráva Vlády ČR 

o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, Alternativní zpráva organizací OZP 

k Úmluvě a další.

 Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně 

postižené občany.

 V rámci VVZPO byly dosud ustaveny 4 odborné 

skupiny zabývající se jednotlivými oblastmi vyrov-

návání příležitostí pro občany se zdravotním posti-

žením, a to odborné skupiny pro sociální politiku, 

pro vzdělávání, pro regionální rozvoj a pro zaměst-

návání OZP.

 Zástupci NRZP ČR jsou vedle zástupců minister-

stev, krajů a obcí členy každé z nich. Zastávají rovněž 

funkci předsedů odborné skupiny pro vzdělávání 

a odborné skupiny pro regionální rozvoj.

 Řídící výbor Národního rozvojového programu 

mobility pro všechny

 Národní rozvojový program mobility pro všechny 

byl vyhlášen společně VVZPO a NRZP ČR 16. 4. 

2002. Následné usnesení vlády č. 545 ze dne 29. 5. 

2002 určilo jako koordinátory programu VVZPO 

a NRZP ČR. Tato funkce je vykonávána prostřed-

nictvím Řídícího výboru programu.

 NRZP ČR má v Řídícím výboru dva členy, z nichž 

jeden zastává funkci místopředsedy Řídícího 

výboru. Zástupci NRZP ČR se účastnili všech jed-

nání Řídícího výboru, pracích 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 

výběrových řízení na realizaci investičních akcí 

a uvolňování prostředků SFDI na investiční akce dle 

§ 2 písm. g) zák. 104/2000 Sb., na jehož základě jsou 

poskytovány příspěvky na projekty zvyšování bez-

pečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se 

sníženou schopností pohybu a orientace.

 NRZP ČR je členem hodnotící komise pro výběr pro-

jektů zaměřených na zpřístupňování dopravní infra-

struktury pro osoby se sníženou schopností pohybu 

a orientace. NRZP ČR realizovala jeden projekt spo-

lečně se SFDI zaměřený na posuzování investičních 

záměrů, předkládaných obcemi v rámci zpřístup-

ňování komunikací pro osoby se zdravotním posti-

žením. NRZP ČR je v současné době dlouhodobým 

partnerem SFDI.

 

 Mezirezortní komise k programu podpory obnovy 

vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové 

autobusové dopravy

 Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jed-

notlivým provozovatelům autobusové dopravy na 

nákup nových autobusů a jejich součásti.

 Při posuzování jsou preferovány autobusy splňující 

požadavky na ekologickou dopravu a na dopravu 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Vzhledem k tomu je zastoupení NRZP v komisi 

velice důležité a účelné. Odborní pracovníci se pra-

videlně 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 sociálních službách.

 Spolupráce mezi NRZP ČR a AK ČR se zaměřila pře-

devším na systémovou spolupráci NRZP ČR a Aso-

ciací krajů, která je vyjádřena v Memorandu o spolu-
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práci. Mimo tuto systémovou spolupráci, zaměřenou 

na přípravu legislativy, byly projednávány také otázky 

projektu Euroklíč a Toa Point v Olomouckém kraji 

a Jihomoravském kraji. Společně s odborovým sva-

zem zdravotnictví a sociální péče byla vytvořena 

iniciativa na zvýšení dotací pro poskytovatele soci-

álních služeb. Splnit úkoly této iniciativy se však 

nepodařilo. 

 Svaz měst a obcí ČR

 Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsed-

nictva SMO ČR pro zdravotně postižené občany. 

V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR, kteří jsou sou-

časně zastupiteli měst a obcí. 

 Na jednání komisí SMO byly projednávány všechny 

reformní zákony a NRZP ČR na jednáních prezento-

vala svůj negativní postoj k jednotlivým návrhům.

 Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

 Při zpracovávání koncepcí a programů zvyšo-

vání zaměstnanosti občanů se změněnou pracovní 

schopností vytváří NRZP ČR společné pracovní 

týmy s AZZP. 

 NRZP ČR se pravidelně účastní prací při zpracová-

vání koncepcí a programů zvyšování zaměstnanosti 

občanů se změněnou pracovní schopností. Společné 

vytváří pracovní týmy s AZZP. V letošním roce spo-

lupracovala NRZP ČR s AZZP především v rámci 

novely zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti 

a prováděcím předpisu této novely. 

 Českomoravská komora odborových svazů

 Jedním ze stěžejních programových témat NRZP ČR 

je využít ke spolupráci i odborové organizace v rámci 

zlepšování postavení osob se zdravotním postižením 

ve společnosti. Současně probíhá spolupráce i s Od-

borovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR.

 V roce 2011 byla zintenzivněna spolupráce mezi 

ČMKOS a NRZP ČR, a to v rámci vzájemné podpory 

při projednávání reformních zákonů. Odbory se 

účastnily demonstrace NRZP ČR a zástupci NRZP 

ČR se účastnili akcí odborového svazu. Společně 

s Asociací krajů byla vytvořena iniciativa na zvýšení 

dotací pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 

2012.
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Projekt „Informační činnost Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR 
k podpoře vyrovnávání příležitostí osob se 
zdravotním postižením“

Doba realizace: od roku 2008

Územní působnost: celá ČR

Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR

Hlavním cílem projektu je zvyšovat společenské pově-

domí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu zdra-

votního postižení či nepříznivého zdravotního stavu, 

podporovat informovanost v oblasti vyrovnávání pří-

ležitostí pro osoby se zdravotním postižením a podpo-

rovat vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením organizováním veřejně účelných aktivit 

pro organizace osob se zdravotním postižením a jejich 

členy.

Realizátor projektu za NRZP ČR:
Mgr. Michal Dvořák

PUBLIKAČNÍ ČINNOST NRZP ČR

MOSTY – Časopis pro integraci
NRZP ČR vydala v roce 2011 pět čísel časopisu MOSTY 

v celkovém nákladu 72 500 ks. Časopis MOSTY podává 

informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a po-

litiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením. Časopis je neprodejný, vydává 

se bezplatně všem osobám se zdravotním postižením 

nebo organizacím osob se zdravotním postižením.

Alternativní zpráva pro Výbor OSN pro práva osob se 
zdravotním postižením
NRZP ČR vydala v prosinci roku 2011 publikaci 

Alternativní zpráva pro Výbor OSN pro práva osob se 

zdravotním postižením. Tištěné vydání alternativní 

zprávy pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním 

postižením, kterou sestavilo 16 organizací osob se 

zdravotním postižením nebo organizací hájících lid-

ská práva v ČR i v zahraničí. Zpráva podává informace 

o opatřeních přijatých k plnění závazků vyplývajících 

z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

KONFERENCE PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍ 
PORUCHOU V ČR VZHLEDEM K ÚMLUVĚ 
OSN O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM

Datum: 8. 3. 2011
Místo: Jednací sál Senátu Parlamentu ČR
Záštitu nad konferencí převzal místopředseda Senátu 
Petr Pithart
Tématem konference bylo opatrovnictví, nedobrovolná 

hospitalizace a informovaný souhlas a cílem konfe-

rence bylo vyvolat diskusi k založení společné plat-

formy všech zájmových skupin a organizací. NRZP ČR 

vydala ke konferenci elektronický Sborník příspěvků 

z konference Péče o osoby s duševní poruchou v ČR 

vzhledem k Úmluvě OSN o právech osob se zdravot-

ním postižením.

ÚČAST NRZP ČR NA VÝSTAVĚ NONHANDICAP 
2011

Průmyslový palác, areál Výstaviště, Praha 7, 19. – 21. 
4. 2011
19. – 21. dubna 2011 se na pražském Výstavišti 

PRAHA – HOLEŠOVICE konal 15. ročník výstavy 

NON-HANDICAP. Souběžně s výstavou probíhal 

i 33. ročník mezinárodního zdravotnického veletrhu 

PRAGOMEDICA. Komplex veletrhu a výstavy pořá-

dala INCHEBA PRAHA spol. s r.o. NRZP ČR byla 

ofi ciálním partnerem výstav a odborným garantem 

doprovodného programu. V rámci výstavy NON-

HANDICAP 2011 připravila NRZP ČR doprovodný 

program po celou dobu výstavy, denně od 10 do 17 

hodin. Doprovodný program se realizoval na stánku 

NRZP ČR a v připraveném konferenčním prostoru. 

Celkový objem doprovodného programu činil 21 hodin 

seminářů, diskusí, kulturních vystoupení osob se zdra-

votním postižením, workshopů a praktických ukázek 

v rámci konferenčního prostoru a 21 hodin odborného 

sociálního poradenství na stánku NRZP ČR. Na svém 

stánku NRZP ČR poskytla kromě zmíněného práv-

ního poradenství pro osoby se zdravotním postižením 

a jejich zástupce, prostor k prezentaci organizací osob 

se zdravotním postižením, odborné publikace, infor-

mační tiskoviny a letáky a další informační materiál 
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pro osoby se zdravotním postižením i širokou veřejnost 

a místo k setkávání osob se zdravotním postižením. 

V rámci této aktivity NRZP ČR připravila výstavní 

stánek s rozlohou 30m2, s vybavením pro poskytování 

právního poradenství a zázemí pro další organizace 

osob se zdravotním postižením.

ÚČAST NRZP ČR NA VELETRHU MEDICAL FAIR 
BRNO/REHAPROTEX 2011

Datum konání: 18. – 21. 10. 2011

Místo konání: Výstaviště Brno, Brno

NRZP ČR je tradičním a významným vystavovatelem 

na mezinárodním veletrhu zdravotnické techniky, 

rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno/Rehaprotex. 

Veletrh proběhl ve dnech 18. – 21. 10. 2011 na Výstavišti 

v Brně. Pořadatelem veletrhu byly Veletrhy Brno, a. s. 

NRZP ČR byla partnerem pořadatele veletrhu a dopro-

vodného programu. Na svém stánku NRZP ČR v roce 

2011 poskytla 25 hodin sociálně právního poradenství 

a informační činnosti pro osoby se zdravotním posti-

žením a jejich zástupce, prostor k prezentaci organizací 

OZdP (MS Unie Roska, Středisko Teiresiás – součást 

Masarykovy univerzity v Brně, které nabízí pomoc stu-

dentům s handicapem), odborné publikace, informační 

tiskoviny a letáky a další informační materiál pro OZdP 

i širokou veřejnost a místo k setkávání OZdP. V rámci 

činností tohoto projektu NRZP ČR připravila výstavní 

stánek s rozlohou 40m2, s vybavením pro poskytování 

poradenství a zázemí pro další organizace OZdP.

Kulatý stůl: Sociální reforma – pro a proti

Datum: 20. 10. 2011

Místo: v rámci doprovodného programu veletrhu 

Medical Fair Brno/Rehaprotex 2011, Výstaviště Brno, 

hala A

Zaměření: sociální vyloučení osob se zdravotním 

postižením

Přednášející:

Bc. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu ČR

Mgr. Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů 

sociálních služeb v ČR

Lenka Kohoutová, poslankyně PS Parlamentu ČR

Miloslav Čermák, předseda sociální komise Asociace 

krajů ČR

Dagmar Žitníková, předsedkyně OSZ ČR

PhDr. Jiří Altman, radní Jihomoravského kraje

Doba realizace: od roku 2005

Územní působnost: celá ČR 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Hlavní cíl projektu: 
Cílem projektu je rozvoj práce s dobrovolníky v rámci 

NRZP ČR a členských organizacích. Cílovou skupinou 

projektu jsou osoby se zdravotním postižením, a to bez 

rozdílu věku či typu postižení, jejich rodiče a rodinní pří-

slušníci a členové organizací osob se zdravotním posti-

žením sdružených v NRZP ČR. Oblast dobrovolnické 

služby odpovídá podle § 2 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb. 

pomoci osobám se zdravotním postižením.

Stručný popis: 
NRZP ČR je akreditovanou vysílající organizací v ob-

lasti dobrovolnické služby. V roce 2010 evidovala 70 

dobrovolníků, kteří pomáhali v členských organizacích 

NRZP ČR a organizacích osob se zdravotním postiže-

ním. Dobrovolníci se zejména věnují pomoci v osobní 

asistenci, organizačních a administrativních činnos-

tech a pomoci při pořádání aktivizačních služeb pro 

osoby se zdravotním postižením.

Realizátor projektu za NRZP ČR: 
Mgr. Michal Dvořák

Dobrovolnictví mezi osobami se zdravotním 
postižením
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V Praze se 15. března 2012 již podeváté udílely ceny 

MOSTY 2011. Záštitu nad akcí převzala stejně jako 

v minulosti Livia Klausová, manželka prezidenta České 

republiky, která se ceremoniálu opět zúčastnila. Letos 
bylo nominováno celkem 67 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, která 

se konala v Top Hotelu Praha, vtipně a živě moderoval 

Aleš Cibulka.
Posuzování návrhů probíhalo ve dvou kolech. 

V prvním vybrala nominační komise, složená z členů 

předsednictva NRZP ČR, pět nejlepších návrhů v každé 

kategorii. Hodnotící výbor, který tvořili zástupci 

Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 

Svazu měst a obcí, krajů a NRZP ČR, pak ve druhém 

kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií.

Hlavními partnery byly hlavní město Praha a Me-
tropolitní univerzita Praha. Partnery letošních cen 

byly Pražská teplárenská, a.s., Zdravotní pojišťovna 

ministerstva vnitra ČR, Coca-Cola HBC Česká repub-

lika, s.r.o., Střední zdravotnická škola Ruská, Romax 

produkce, Top Hotel Praha a ITA Elektro, s.r.o. – doda-

vatel rolovací rampy zpřístupňující podium. Slavnostní 

předávání cen se jako v předchozích letech konalo za 

fi nanční podpory Úřadu vlády ČR.
Akce se kromě první dámy zúčastnili napří-

klad zmocněnkyně vlády pro lidská práva Monika 
Šimůnková, která zastupovala premiéra, místopřed-

seda Senátu Zdeněk Škromach či náměstek primátora 

hl. m. Prahy Ivan Kabický. V rámci hudebního pro-

gramu tradičně vystoupila Tereza Kerndlová a její otec 

Laďa Kerndl. Slavnostní předávání završil kratší kon-

cert kapely Čechomor.

STATISTIKA

Celkem bylo letos na udělení ceny nominováno 67 

projektů a osobností. Počet nominací v jednotlivých 

kategoriích:

I. kategorie – Cena pro instituci veřejné správy – 10 
návrhů

II. kategorie – Cena pro nestátní subjekt – 23 návrhů

III. kategorie – Cena pro osobnost hnutí osob se zdra-

votním postižením – 24 návrhů

IV. kategorie – Zvláštní cena – 10 návrhů

I. KATEGORIE  INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vítěz:
Správa Krkonošského národního parku – za mapování 

bezbariérovosti Krkonoš.

Ostatní fi nalisté:
Magistrát města Olomouce – za dlouhodobé odstraňo-

vání bariér pro osoby se zdravotním postižením.

Městský úřad Příbram – za zřízení plně bezbariéro-

vého centra pro osoby se zdravotním postižením.

Magistrát města Chomutova – za kurz základů znako-

vého jazyka pro úředníky magistrátu a strážníky měst-

ské policie.

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – za bezbariérový pří-

stup knihovny pro uživatele s různými druhy postižení 

a systematickou práci s nimi.

II. KATEGORIE  NESTÁTNÍ SUBJEKT

Vítěz:
Globus ČR, k.s. – za projekt „Cesty k lidem“ – předání 

16 vozů neziskovým organizacím.

Ostatní fi nalisté:
ALTECH, s.r.o. – za schodišťovou plošinu SP-Ikaros, 

umožňující snadný přístup osob se zdravotním posti-

žením do letadel.

AAA AUTO, a.s. – za program AAA Auto mobilita.

Česká abilympijská asociace, o.s. – za realizaci pro-

jektu Integračního centra sociálních aktivit Kosatec 

v Pardubicích.

Česká federace fl orbalu vozíčkářů – za propagaci fl or-

balu pro lidi se specifi ckými potřebami.

III. KATEGORIE  OSOBNOST HNUTÍ OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vítěz:
Alena a Jaromír Krpálkovi z České abilympijské aso-
ciace – za 20letou organizaci národních abilympiád.

Ostatní fi nalisté:
Anica Dvořáková, předsedkyně Českého klubu 
ohluchlých – za dlouholetou práci ve prospěch dospě-

lých ohluchlých a přípravu speciálních kurzů.

Josef Hurt – za dlouholetou práci při úpravě vozidel pro 

osoby se zdravotním postižením.

Mgr. Božena Jirků, výkonná ředitelka Nadace Charty 
77 a ředitelka Konta BARIÉRY – za dlouholetou 

Mosty 2011
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podporu projektů ve prospěch osob se zdravotním 

postižením.

Věra Skalická, předsedkyně základní organizace 
Svazu postižených civilizačními chorobami Svitavy 

– za dlouhodobou práci ve prospěch osob postižených 

civilizačními chorobami.

IV. KATEGORIE  ZVLÁŠTNÍ CENA

Vítěz:
Mgr. Miroslav Výmola, kostelník katedrály sv. Václava 
v Olomouci – za zpřístupnění Katedrály sv. Václava 

v Olomouci osobám se zrakovým postižením a pořá-

dání haptických výstav liturgických předmětů.

Ostatní fi nalisté:
Mgr. Miluše Horská, senátorka a ředitelka Základní 
a praktické školy Svítání – za 20 let aktivní práce ve 

prospěch osob se zdravotním postižením.

PhDr. Darja Kocábová, zakladatelka a patronka 
mladoboleslavského klubu psychiatrických pacientů 
Klubko – za celoživotní práci pro duševně nemocné.

Ing. Marie Ředinová, předsedkyně sdružení stomiků 
České ILCO – za její odbornou práci ve sdružení sto-

miků České ILCO.

Doc. Ing. Eva Sikorová, CSc., ze Slezské univerzity 
v Opavě – za mimořádnou podporu a pomoc osobám 

se zdravotním postižením.
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Poradenství NRZP ČR

Doba realizace: od roku 2006 (původně projekt 

Poradenství pro uživatele sociálních služeb)

Koordinátor projektu: Mgr. Radka Švecová

Financování projektu: 

MPSV ČR, Magistrát města Brna, Magistrát města 

Pardubic, Magistrát města Plzně, Magistrát města Ústí 

nad Labem, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský 

úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Jihomoravského 

kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Městský 

úřad Klatovy, Nadace OKD, Plzeňský Prazdroj, a.s., 

Passerinvest Group a.s.

Cíl projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím poraden poskytovat 

rady, informace, pomoc a podporu osobám v nepříznivé 

životní situaci, ve které se ocitli v důsledku svého zdra-

votního postižení, věku nebo jiných okolností, a které 

nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními silami nebo 

za pomoci blízkého okolí.

Poradny NRZP ČR poskytují své služby odborného 

sociálního a sociálně právního poradenství lidem s nej-

různějšími typy zdravotního postižení, seniorům, ale 

také jejich rodinným příslušníků, osobám pečujícím 

a dalším lidem, kteří mohou potřebovat radu či pomoc 

především v sociální oblasti. Dokladem kvality posky-

tovaných služeb je značná část klientely, která služby 

využívá opakovaně.

Stručné zhodnocení projektu:

V rámci projektu byla vybudována funkční síť poraden 

13 poraden. Poradny poskytují své služby telefonicky, 

elektronicky, písemně a osobně a nabízí bezplatné, 

nezávislé, diskrétní a nestranné odborné sociální pora-

denství v následujících oblastech:

 odborné sociální a sociálně právní poradenství

 pomoc při řešení nepříznivé sociální situace

 poradenství a pomoc zaměřené na potřeby osob se 

zdravotním postižením a seniory

 poradenství týkající se rehabilitačních a kompenzač-

ních pomůcek

 pomoc při vyřizování příspěvku na péči a všeho, co 

s ním souvisí

 pomoc při hledání vhodné sociální služby v regionu

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí

 zprostředkování další odborné pomoci a spolupráce 

s pomáhajícími organizacemi

 konzultační, informační a přednášková činnost

Poradenská témata

 příspěvek na péči

 mimořádné výhody

 informace k zákonu 108/2006 Sb.

 úhrada za sociální služby

 zaměstnávání OZP

 dávky státní sociální podpory

 architektonické bariéry

Více informací o celém projektu lze nalézt na 

www.nrzp.cz

Závěry:

Prostřednictvím sítě poraden Národní rada osob se 

zdravotním postižením přispívá významným způso-

bem ke zvýšení soběstačnosti osob se zdravotním posti-

žením a seniorů při jejich integraci do společnosti.

Organizačně administrativní servis NRZP ČR

Projekt je podpořený Úřadem vlády ČR. Náplní pro-

jektu je ekonomické a technicko-administrativní zajiš-

tění NRZP ČR.

Cílem je podpora projektů vč. jejich správného 

vyúčtování a bezproblémová spolupráce s orgány státní 

správy a ostatními institucemi.

Realizátor projektu: 
Lenka Folkeová
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Název: Euroklíč v Plzni a Plzeňském kraji + 

S Euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji

Doba realizace: 2010 - 2012

Koordinátor projektu: Pavel Hříbek, Dominika Miškovská

Financování projektu: 
z prostředků Plzeňského kraje, Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR, fi nancováno z OP LZZ projektu č. 

CZ.1.04/2.1.01/63.00052

Cíl projektů:
Cílem projektů je nakoupit a nainstalovat ve veřejně 

přístupných objektech 66 eurozámků a nakoupit a dis-

tribuovat držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabeti-

kům, stomikům, onkologickým pacientům a rodičům 

dětí do tří let celkem 6 332 euroklíčů. Dále vytvoření 

24 pracovních míst v Plzeňském kraji pro OZP. Zvýšení 

jejich kvalifi kace rekvalifi kačním kurzem. V rámci 

projektu je věnován účastníkům individuální přístup 

prostřednictvím pravidelných setkání s poradcem, se 

kterým spolupracují účastníci na vytvoření a plnění 

individuálního plánu. Součástí poradenství je bilanční 

diagnostika.

Stručné zhodnocení projektů:   
Všech 66 eurozámků bylo nainstalováno, osazená místa 

byla řádně označena pamětními deskami s předepsa-

nou publicitou a s jednotlivými provozovateli veřejně 

přístupných objektů byly podepsány smlouvy.

Euroklíče jsou průběžně distribuovány držitelům 

průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onko-

logickým pacientům a rodičům dětí do tří let věku:

 prostřednictvím Regionálního pracoviště NRZP ČR 

pro Plzeňský kraj,

 prostřednictvím 24 distributorů v rámci projektu 

„S Euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském kraji“, 

fi nancovaného z OP LZZ z MPSV,

 prostřednictvím sociálních odborů jednotlivých 

městských úřadů obcí s rozšířenou působností,

 prostřednictvím kontaktních pracovišť Úřadu práce 

ČR v Plzeňském kraji,

 prostřednictvím distribučních míst Sítě mateřských 

center na území Plzeňského kraje,

 případně prostřednictvím dalších distribučních 

míst.

Projekt S Euroklíčem do zaměstnání v Plzeňském 

kraji byl v květnu 2012 zdárně ukončen. Všech 24 

účastníků projektu prošlo všemi kurzy i motivač-

ními semináři stejně jako bilanční diagnostikou a byli 

zaměstnáni po dobu sedmi měsíců ve cvičném zaměst-

nání jako distributoři Euroklíče.

Více informací o celém projektu lze nalézt na 
www.euroklic.cz, 

http://nrzp.cz/projekty/euroklice/

600-euroklic-v-plzenskem-kraji.html. 

Závěry:
V rámci projektů „Euroklíč v Plzni“ a „Euroklíč 

v Plzeňském kraji“ bylo osazeno eurozámkem celkem 

69 veřejně přístupných objektů na území Plzeňského 

kraje. Řadu dalších objektů si nechali osadit provozova-

telé sami na vlastní náklady. V rámci obou zmíněných 

projektů je nyní v kraji rovněž k dispozici celkem 6 332 

euroklíčů, z nichž již více než 4000 našly své držitele.

V rámci projektu S Euroklíčem do zaměstnání bylo 

rekvalifi kováno a následně zaměstnáno 24 osob se 

zdravotním postižením. 

Projekt euroklíč v Plzeňském kraji
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Projekt „S Euroklíčem do zaměstnání ve 
Středočeském kraji“

Doba realizace: 2010 – 2011

Koordinátor projektu: Dominika Miškovská

Financování projektu:
Financováno z OP LZZ projektu č. CZ.1.04/2.1.01/44.00103

Cíl projektu
Vytvoření 24 pracovních míst ve Středočeském kraji 

pro OZP. Zvýšení jejich kvalifi kace rekvalifi kačním 

kurzem. V rámci projektu byl věnován účastníkům 

individuální přístup prostřednictvím pravidelných 

setkání s poradcem, se kterým spolupracovali účastníci 

na vytvoření a plnění individuálního plánu. Součástí 

poradenství byla bilanční diagnostika. Neposlední 

aktivitou projektu byly motivační kurzy. Ty měly za 

úkol především zvýšení povědomí OZP o svých mož-

nostech, právech a povinnostech na trhu práce.

Stručné zhodnocení projektu
Projekt S Euroklíčem do zaměstnání ve Středočeském 

kraji byl v dubnu 2011 zdárně ukončen. Všech 24 účast-

níků projektu prošlo všemi kurzy i motivačními semi-

náři stejně jako bilanční diagnostikou a byli zaměst-

náni po dobu sedmi měsíců ve cvičném zaměstnání 

jako distributoři Euroklíče.

Více informací o celém projektu lze nalézt na
www.euroklic.cz,

http://nrzp.cz/projekty/euroklice.html

Závěry
V rámci projektu S Euroklíčem do zaměstnání bylo 

rekvalifi kováno a následně zaměstnáno 24 osob se 

zdravotním postižením.
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Projekt Neuzavírejte se mezi čtyři stěny
Období realizace projektu: 1. 2. 2010 – 31. 1. 2012. 
Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu 
– operačního programu Praha Adaptabilita

Hlavní cíle projektu
 zvýšení kvalifi kace a klíčových kompetencí zdra-

votně postižených tak, aby odpovídaly současným 

potřebám zaměstnavatelů a situaci na trhu práce

 zvláštní pozornost byla věnována osobám se slucho-

vým postižením ve zdokonalování znalosti cizího 

jazyka i práci na PC

 vytvoření komplexního souboru aktivit motivač-

ních, aktivačních, poradenských a vzdělávacích

Závěry projektu 
 podpořeno celkem 67 účastníků z toho 61 úspěšně 

podpořených účastníků 

 zvýšení kvalifi kace účastníků v oblasti anglického 

jazyka, práce na PC, možnost absolvování rekvali-

fi kačního kurzu, sociálně právní poradenství, pora-

denství při vyhledávání zaměstnávání

 vznik „Motivačního kurzu“ zaměřeného na kom-

plexní potřeby klienta pro vstup na trh práce

 vytvoření webu www.praceprozp.cz a propo-

jení tržiště pracovních nabídek se serverem 

www.sprace.cz fi rmy Seznam.cz

 vytvoření školení a brožury „Průvodce fi nanční 

gramotností pro osoby se zdravotním postižením – 

Úvěr a kreditní karta“ (brožura ke stažení na webo-

vých stránkách NRZP ČR a pracepropr.cz)

 vytvoření brožur „Zaměstnávání osob se zdravot-

ním postižením – minimum pro praxi“

 vytvoření brožury „Příručka pro zaměstnance se 

zdravotním postižením“

 vytvoření kurzu „Jak založit živnost aneb začínáme 

podnikat“ se specifi ky pro podnikatele se zdravot-

ním postižením

 vytvoření kurzu „Komunikační dovednosti (Proč 

si vzájemně nerozumíme, když říkáme totéž, aneb 

víme všichni, co je pes?)“

 medializace projektu v pořadu „Televizní klub neslyšících“

Partneři projektu
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro slu-

chově postižené Holečkova, Praha 5

Koordinátor projektu 
Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Webové stránky 
www.praceprozp.cz

Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
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Doba realizace: říjen 2010 - červen 2012

Koordinátor projektu: Bc. Bohumila Miškovská

Nositel projektu: NRZP ČR

Poskytovatel dotace: 
MPSV ČR, fi nancováno z OP LZZ, registrační číslo 

projektu CZ.1.04/3.3.05/56.00105

Popis projektu: 
Projekt je nasměrován do regionu Olomouckého a Mo-

ravskoslezského kraje, který se potýká s velkou neza-

městnaností. Cílem projektu je vytvořit 12 pracovních 

míst na celé úvazky za podpory realizace nástrojů 

aktivní politiky zaměstnanosti, které napomůžou 

vybraným účastníkům projektu zastávat vytvořené 

pracovní místo. Policie Olomouckého a Moravsko-

slezského kraje připravila recepce obvodních oddělení 

Policie, které jsou bezbariérové a kde účastníci projektu 

vykonávají činnost recepčních. 

Výběrové řízení na zmiňovaný projekt proběhlo za 

spolupráce Úřadu práce Olomouc a Ostrava. O účast 

v projektu byl velký zájem. Celkem se přihlásilo 125 

zájemců. Na základě individuálních pohovorů bylo 

do projektu přijato 24 osob se zdravotním postižením. 

Tito účastníci projektu absolvovali celou řadu vzdělá-

vacích a motivačních aktivit, včetně rekvalifi kačního 

kurzu na PC, bilanční diagnostiky a profesního kurzu 

specializovaného na pozici pracovník ve vztahu k veřej-

nosti Policie ČR. Vzhledem k tomu, že všichni účastníci 

prošli úspěšně vzděláváním, bylo vytvořeno 24 míst na 

poloviční úvazky. Poloviční úvazky osobám se zdravot-

ním postižením více vyhovují s ohledem na různá pra-

covní omezení. Na pozici recepčních pracovali účastníci 

projektu 15 měsíců za podpory mzdových prostředků 

v rámci přímé podpory projektu. Za toto období se zau-

čili a začlenili se do kolektivu. Jejich činnost byla všemi 

stranami vnímána jako velmi pozitivní. Tzn. ze strany 

samotných pracovníků, vedoucích obvodních oddělení 

Policie, krajských ředitelství Policie a v neposlední řadě 

ze strany veřejnosti. A to především z toho důvodu, 

že recepce byly do doby obsazení projektovými pra-

covníky prázdné, neobsazené z ohledem na nedostek 

fi nančních prostředků Policie. Projekt byl úspěšný co 

se týká získání pracovních zkušeností, návyků a v zís-

kání ztraceného sebevědomí účastníků projektu z dů-

vodu neúspěšné snahy o pracovní uplatnění před tímto 

projektem. Slabou stránkou projektu je, že s ohledem 

na nedostatek fi nančních prostředků Policie ČR, budou 

uzavřeny pracovní smlouvy mezi Policií a těmito účast-

níky pouze s některými z nich. 

Projekt „Policie zaměstnává osoby se 
zdravotním postižením“



V
Ý

R
O

Č
N

Í Z
P

R
Á

V
A

 2
011

23

Projekt „UNIVERSAL LEARNING DESIGN 
– inovace interpretačních a komunikačních 
služeb (COMIN)“

Na projektu se NRZP ČR podílí jako partner 

Masarykovy univerzity Brno – Střediska pro pomoc 

studentům se specifi ckými nároky – Teiresiás. Realizace 

projektu začala v červenu 2009 a bude pokračovat až do 

května 2012. 

Cíl projektu
Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech 

akreditovaných oborů na Masarykově univerzitě a spo-

lupracujících školách standardy označované universal 

learning design v oblasti dotýkající se zájmů osob se 

sluchovým postižením.

Postupy k dosažení tohoto cíle
 vytvoření centra českého znakového jazyka a tlu-

močnictví na MU včetně kurzů pro akademickou 

veřejnost 

 vytvoření slovníku čes. znakového jazyka online 

a knihovny videomateriálů pro vysokoškolské 

mluvčí českého znakového 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 psycholo-

gického, logopedického a technologického servisu 

 poradenství a specifi cká odborná výuka studentů 

s těžkým sluchovým, dyslektickým a dysgrafi ckým 

postižením

Závěry 
Uplatnění vzniklých výstupů představuje inovaci všech 

studijních programů, které jsou na MU akreditovány, 

čímž vzniká univerzitě závazek učinit tyto programy 

obecně přístupnými pro studenty se sluchovým posti-

žením a omezením v komunikaci. 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

Koordinátor projektu za NRZP ČR: 
Bc. Šárka Žežulková, DiS.

Webové stránky projektu: 
http://www.teiresias.muni.cz/comin/
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Doba realizace: 2009 – 2012

Nositel projektu: 
Centrum Vizualizace a interaktivity ve vzdělání s r.o.

Koordinátor za NRZP: Bc. Bohumila Miškovská

Financování projektu: OPVK

Cíl projektu:
Cílem projektu je přispět k eliminaci xenofobie (obavy 

z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se svě-

tem zdravotně postižených (OZP). Současně projekt 

pomůže žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

lépe se orientovat ve svém vztahu k majoritní společ-

nosti v kontextu jejich handicapu. Projekt je zaměřen 

na vytvoření učebních opor potřebných k výuce růz-

nosti v oblasti problematiky menšin, především men-

šiny OZP, protože menšina OZP je nejpočetnější menši-

nou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9% populace ČR). 

Výstupní produkt nabídne informaci o problematice 

soužití s lidmi, kteří se od většinové společnosti nějak 

liší, i základní principy zdůrazňující skutečnost, že 

odlišnost lidí nemusí být problémem, ale východiskem, 

resp. výzvou. Cílem projektu je podpořit výuku k růz-

nosti jako součásti multikulturní výchovy a prevence 

proti xenofobii.

Přínos pro cílovou skupinu
Přínos pro cílovou skupinu žáků na běžných školách 

spočívá v osvojení si znalostí, dovedností a postojů, 

jak v praktickém životě i po ukončení školní docházky 

se mají k OZP chovat, komunikovat a jak s nimi 

spolupracovat.

Přirozené zohledňování specifi k člověka s posti-

žením, zdůraznění jeho jedinečnosti nejen se všemi 

zápory, ale zejména klady, to jsou principy, které vytváří 

předpoklady pro sociální inkluzi osob se zdravotním 

postižením do většinové společnosti. Má-li být uplat-

ňování tohoto principu samozřejmostí, je nutno začít 

se vštěpováním těchto zásad co nejdříve již na úrovni 

základního vzdělávání a později na úrovni dalších 

stupňů vzdělávání.

Přínos pro žáky se speciálními vzdělávacími potře-

bami spočívá v tom, že se naučí principy, jak správně 

komunikovat s většinovou společností. Jak navázat rov-

noprávný dialog, upozornit na své přednosti, kompen-

zovat svůj handicap. Aplikací principů výuky k růz-

nosti přímo ve školách dojde ke zlepšení pozice žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami ve většinovém 

kolektivu. Tím budou mít tito žáci (OZP) z realizace 

projektu prvoplánově výrazný užitek.

Základní přínos pro sekundární cílovou skupinu 

- učitele - spočívá v získání komplexních metodic-

kých materiálů pro výuku k různosti vč. proškolení, 

jak tyto metodické materiály využívat ve výuce a při 

tvorbě vlastního ŠVP. Poskytne jim výukové opory 

pod názvem „Nejsme všichni stejní, a to je dobře“, 

„OZP-majoritní společnost-diverzita“, „Zásady správné 

komunikace se zdravotně postiženými“ a „Příklady 

dobré praxe“, ukazující, jak lze využít potenciálu OZP 

k jejich prospěchu i užitku celé společnosti, vždy zvlášť 

pro základní školy, pro gymnázia, střední odborné 

školy a pro školy speciální.

Projekt „Výuka k různosti“
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Činnost legislativního odboru v roce 2011 byla velmi 

intenzivní s ohledem na připravované změny souvise-

jící se sociální reformou a řadou dalších oblastí, dotý-

kajících se osob se zdravotním postižením. Hlavní 

dopady navrhovaných opatření na osoby se zdravotním 

postižením byly následující.

 1.  Sociální reforma v původně navrhovaném znění 

výrazně omezovala právo na svobodu pohybu, 

právo volby sociální služby a prostředí, v němž 

bude člověk se zdravotním postižením žít, mož-

nosti rodičů pečovat o děti se zdravotním posti-

žením v domácím prostředí, snižovala dostup-

nost pomůcek a měla řadu velmi negativních 

dopadů na další oblasti. 

 2.  Hlavní dopady původně navrhovaných opatření 

na osoby se zdravotním postižením vyplývající 

z návrhu novely zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením a o změně 

souvisejících zákonů.

 2.1  Likvidace průkazek, což by způsobilo závažné 

problémy v dopravě osob se zdravotním postiže-

ním, možnosti parkování, vjezdu apod. Průkazky 

jsou důležité i z hlediska daňového. Přechodná 

doba platnosti do konce roku 2013 na tom nic 

neměnila.

 2.2  Zánik příspěvku na zakoupení motorového vozi-

dla a v důsledku toho i na osvobození od DPH.

 2.3  Zánik příspěvku na bezbariérový byt a garáž.

 2.4  Podmínky příspěvku na mobilitu vůbec nepo-

čítaly se zdravotní péčí, s nákupy, obstaráváním 

osobních záležitostí, kulturními a sociálními 

potřebami osob se zdravotním postižením. Za 

relevantní potřeby byly uznávány jenom zaměst-

nání, škola a zařízení sociálních služeb, což je 

neslýchaná redukce potřeb lidí se zdravotním 

postižením, která je naprosto diskriminační.

Projekt „Mezinárodní spolupráce Národní 
rady osob se zdravotním postižením ČR 
v oblasti vyrovnávání příležitostí pro občany 
se zdravotním postižením“

Financování projektu: Úřad vlády ČR, program 

Podpora VÚA

V souladu s cílem projektu NRZP ČR zastupuje Českou 

republiku v mezinárodních organizacích European 

Disability Forum (EDF), Rehabilitation International 

(RI), Disabled Peoples‘ International (DPI) a FIMITIC, 

jichž je jakožto legitimní zástupce osob se zdravotním 

postižením v ČR členem. Projekt má mj. za cíl posí-

lení mezinárodní spolupráce a zlepšení informova-

nosti o dění v oblasti zdravotního postižení na evrop-

ské a celosvětové úrovni a obohacení o zkušenosti ze 

zahraničí.

NRZP ČR průběžně zajišťovala informační servis pro 

členské organizace NRZP ČR i další partnery, věno-

vala se překladům dokumentů a informací pro interní 

a externí využití NRZP ČR, komunikaci s mezinárod-

ními organizacemi, jichž je členem, i s dalšími partnery, 

monitorování zahraničních webových stránek, tvorbě 

anglické verze svých webových stránek atd.

Dále se zástupci NRZP ČR zúčastnili těchto zahra-

ničních jednání: pravidelného zasedání předsed-

nictva EDF v Miláně (19. - 20. 2. 2011) a ve Varšavě 

(14. -16. 10. 2011), Valného shromáždění EDF v Buda-

pešti (28. -29.5. 2011), schůze evropských národních 

tajemníků RI-Europe v Berlíně (26. 10. 2011), zase-

dání předsednictva organizace FIMITIC v Budapešti 

(30. 4. 2011) a v Madridu (20. 10. 2011), Konference 

delegátů FIMITICu (20. 10. 2011) a mezinárodní konfe-

rence o Úmluvě OSN o právech osob se ZP v Madridu 

(20. - 21. 10. 2011), konference EDF a Evropské odborové 

konfederace (ETUC) „Rok 2010: Boj s diskriminací 

OZP v přístupu k zaměstnání a k přípravě na zaměst-

nání“ v Bruselu (10. - 11. 3. 2011), Pracovního fóra o im-

plementaci Úmluvy OSN o právech OZP v Bruselu 

(26. - 27. 10. 2011).

Činnost legislativního odboru
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 2.5  Navrhovala se povinnost pravidelného čtvrtlet-

ního hlášení výše příjmu nejen žadatele, ale i spo-

lečně posuzovaných osob (manžela, manželky, 

rodičů, případně dětí, které měly vlastní příjem).

 2.6  Příspěvek na mobilitu měl náležet jen do šesti-

násobku životního minima jednotlivce 3 126 Kč 

x 6 = 18 756 Kč (125 x 6 = 750 EUR), tj. 79 % 

průměrné mzdy za rok 2010 (23 665 Kč, tj. 947 

EUR).

 2.7  Příspěvek na zvláštní pomůcky neměl nále-

žet, jestliže cena zvláštní pomůcky nedosahuje 

35 000 Kč (1 400 EUR) a příjem by přesahoval 

šestinásobek životního minima.

 2.8  Příspěvek na zvláštní pomůcky nelze poskyt-

nout, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým 

prostředkem, který je plně nebo částečně hrazen 

z veřejného zdravotního pojištění anebo zapůjčo-

ván příslušnou zdravotní pojišťovnou.

 2.9  Příspěvek na pomůcky měl být limitován částkou 

350 000 Kč (14 000 EUR) s požadovanou 20% spo-

luúčastí. Pro možnost snížení spoluúčasti byl dán 

postup podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

který počítá mj. i s prodejem majetku, včetně 

majetku nezletilých dětí. Konstrukce, aby člověk, 

který potřebuje pomůcku ke kompenzaci svého 

zdravotního postižení, byl k takovýmto krokům 

nucen, je zcela nepřijatelná.

 3.  Hlavní problémy návrhu novely zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách.

 3.1  Navrhovalo se, aby příspěvek na péči náležel až 

od 3. roku věku dítěte, což by vedlo ke ztrátě až 

6 400 Kč měsíčně (256 EUR) u dětí do 3 let věku, 

které jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižené. 

Z toho ztráta až 3 000 Kč měsíčně (120 EUR) 

u příspěvku na péči a v případě vícenásobného 

postižení ještě výpadek sociálního příplatku 

až ve výši 3 400 Kč (136 EUR). Tato skutečnost 

by znamenala, že by řada rodin nebyla schopná 

zvládnout péči o postižené dítě.

 3.2  Původně navrhované vymezení základních 

životních potřeb by zcela vylučovalo z možnosti 

získání příspěvku děti odkázané na dietní stra-

vování, trpící nádorovými onemocněními, trpící 

interními chorobami apod. 

 3.3  Zcela nepřijatelné bylo, aby nevyčerpaná část 

příspěvku na sociální služby zanikala v dalším 

měsíci. Stejně nepřijatelné bylo ukládat pečují-

cím osobám povinnost zřídit si účet a osobám se 

zdravotním postižením hlásit číslo tohoto účtu 

úřadu práce. Navíc v případě občasné pomoci by 

mohly náklady na vedení účtu přesáhnout platby 

za poskytnutou pomoc.

 3.4  Osoby v pobytových zařízeních sociálních slu-

žeb mohly podle navrhované úpravy zůstat 

bez jakýchkoliv fi nančních prostředků a je-

jich potřeby byly redukovány jen na ubytování, 

stravu a nezbytnou péči. Nebyly by schopny platit 

léky, návštěvu lékaře, oděvní součásti, hygienické 

potřeby, apod. 

 4.  Problémy návrhu novely zákona č. 117/1995 Sb., 

o státní sociální podpoře

 4.1  Nejzávažnější změnou je zánik nároku na rodi-

čovský příspěvek u dětí ve věku od 4 do 7 let, 

což způsobí výpadek příjmů ve výši cca 4 600 Kč 

měsíčně (184 EUR) a u dětí starších, které nespl-

ňují podmínky pro přiznání příspěvku na péči 

v I. stupni ve výši 3 000 Kč měsíčně (120 EUR). 

Jde o děti trpící postižením, které bezpodmí-

nečně vyžaduje dietní stravování (fenylketonu-

rie, celiakie a další metabolické poruchy), děti 

onkologicky nemocné, děti trpící jinými závaž-

nými interními chorobami.

Mimořádně vážný dopad mělo také navrhované zapo-

čítávání příspěvku na péči do započitatelných příjmů 

pro účely příspěvku na bydlení, což by vedlo k tomu, že 

osoby žijící mimo Prahu by musely věnovat 30% z pří-

spěvku na péči na úhradu nákladů bydlení a v Praze by 

toto procento vzrostlo na 35%.

 5.  Základní problémy návrhu novely zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti

 5.1  Zkrácení rozhodného období pro nárok na pod-

poru v nezaměstnanosti ze 3 na 2 roky, které 

výrazně postihne lidi se zdravotním postižením 

(viz tabulka o průměrné době nezaměstnanosti 

uvedená u článku 27). V této době musí mít spl-

něna podmínka alespoň 12 měsíců doby důcho-

dového pojištění.

 5.2  Zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodně-

ných. Těchto osob je v současné době dle údajů 

MPSV ČR 40 000, z nichž 9 000 je uchazečů o za-

městnání a na další více než 4 000 pobírají jejich 

zaměstnavatelé příspěvek na podporu zaměstná-

vání osob se zdravotním postižením a na řadu 

dalších takovýchto osob se vztahuje sleva na dani 

pro zaměstnavatele.

 5.3  Omezení fi nanční podpory zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením jen na chráněná pracovní 

místa a současné snížení maximální výše posky-

tovaného příspěvku z dosavadních 139 404 Kč 

(5 576 EUR) na 48 000 Kč (1 920 EUR).

 5.4  Zrušení daňových slev pro zaměstnavatele osob 

se zdravotním postižením. Tato opatření by 

v případě realizace znamenala prakticky vytěs-

nění lidí se zdravotním postižením z volného 

trhu práce.

 5.5  Pro zaměstnavatele zaměstnávající nad 50% osob 

se zdravotním postižením bylo prakticky likvi-

dační zrušení možnosti dodávat své výrobky či 

služby zaměstnavatelům, kteří mají povinnost 

zaměstnávat osoby se zdravotním postižením 
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a tuto povinnost neplní přímo zaměstnáváním, 

ale právě odběrem výrobků a služeb od výše uve-

dených zaměstnavatelů. 

 6.  Souhrnně lze konstatovat, že osoby se zdravot-

ním postižením byly zvoleny za hlavní zdroj 

fi nančních úspor ve státním rozpočtu. Rovněž 

současně probíhající zdravotnická reforma výraz-

ným způsobem ztíží životní situaci řady OZP.

S ohledem na tyto skutečnosti byly zpracovány 

zásadní připomínky k následujícím návrhům právních 

předpisů:

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

stanoví vzor, náležitosti a provedení karty sociál-

ních systémů, vzor, náležitosti a provedení potvrzení 

o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty soci-

álních systémů a vzor standardizovaného záznamu 

sociálního pracovníka. 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou 

se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci 

v hmotné nouzi. 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením. 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

mění vyhláška č. 505/2006 Sb. 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu Národního plánu 

rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2016. 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 73/2005. 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k vyhlášce č. 72/2005. 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu občanského 

zákoníku. 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona 

o poskytování dávek OZP. 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti se sjed-

nocením výplaty nepojistných sociálních dávek. 

 Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti. 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se 

mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu. 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění.  

 Zásadní připomínky NRZP ČR k zákonu o zdravot-

ních službách a podmínkách jejich poskytování.  

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu věcného záměru 

zákona o koordinaci rehabilitace osob se zdravotním 

postižením, zakotvení právního rámce rehabilitace, 

paragrafované znění. 

 Stanovisko Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR k návrhu věcného záměru zákona upravu-

jícího řešení dlouhodobé péče. 

 Připomínky Národní rady osob se zdravotním posti-

žením ČR k příloze č. 3, oddíl C, zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 

 Návrhy NRZP ČR na doplnění pracovního návrhu 

vyhlášky, kterou se stanoví bližší vymezení schop-

ností zvládat základní životní potřeby a způsob jejich 

hodnocení z dne 20. 7. 2011. 

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o zvýšení 

příplatků k důchodu v roce 2012. 

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky o výši vše-

obecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepo-

čítacího koefi cientu pro úpravu všeobecného vymě-

řovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro 

stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a zá-

kladní výměry důchodu stanovenou pro rok 2012 

a o zvýšení důchodu v roce 2012.  

 Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona č.359/1999 

Sb., o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozděj-

ších předpisů a některé další související zákony. 

 Zásadní připomínky k vládnímu návrhu na vydání 

zákona o změně zákonů související se zřízením jed-

noho inkasního místa a dalších změnách daňových 

a pojistných zákonů. 

 Zásadní připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se 

mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí 

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 Stanovisko legislativního odboru NRZP ČR k po-

změňovacímu návrhu předloženému panem minist-

rem zdravotnictví dne 1.11.2011 k vládnímu návrhu 

zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňo-

vých a pojistných zákonů (sněmovní tisk 473). 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 266/2006 

Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony. 

 Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády 

o zvýšení částek životního a existenčního minima. 

 Zásadní připomínky k vládnímu návrhu na vydání 

zákona o změně zákonů souvisejících se zřízením 

jednoho inkasního místa a dalších změnách daňo-

vých a pojistných zákonů. 

Legislativní odbor se též velmi intenzivně zabýval 

přípravou alternativní zprávy o plnění úmluvy o prá-

vech osob se zdravotním postižením, která byla jako 

společný materiál Národní rady osob se zdravotním 

postižením ČR, Ligy lidských práv MDAC a řady dal-

ších organizací zaslána výboru OSN pro práva osob se 

zdravotní postižením.
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1. VÝZNAMNÉ AKCE V ROCE 2011

Mosty 2010 (VIII. ročník)
 ceny za projekty, činy, které navržené subjekty a jed-

notlivci udělali nad rámec svých povinností ve pro-

spěch občanů se zdravotním postižením

 Kroměříž, 17. březen 2011

Výstava Non-Handicap
 15. ročník specializované výstavy pro lidi se zdravot-

ním postižením

 Praha - Výstaviště, 19. – 21. dubna 2011

XII. Republikové shromáždění NRZP ČR
 Praha, 15. září 2011

Veletrh Medical Fair Brno 2011
 tradiční mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, 

rehabilitace a zdraví

 20. října – kulatý stůl na téma SOCIÁLNÍ REFORMA 

– PRO A PROTI

 Brno, 18. – 21. října 2011

Demonstrace před ministerstvem práce a sociálních věcí
 protest proti škrtům vlády a návrhům tzv. sociální 

reformy

 Praha, 22. března 2011

2. VYBRANÁ MEDIÁLNÍ TÉMATA V ROCE 2011

 Projekt Euroklíč v jednotlivých krajích

 Demonstrace před MPSV v souvislosti s úspornými 

opatřeními vlády a tzv. sociální reformou a reakce na 

postoje politiků

 Téma vládních škrtů a dopadů na lidi se zdravotním 

postižením

 Happening před ministerstvem zdravotnictví 

k zdravotní reformě

 Petice neziskového sektoru k loterijnímu zákonu, 

který zrušil možnost zasílat peníze na veřejně pro-

spěšné účely

 Zavedení sociální karty pro lidi, kteří pobírají soci-

ální dávky

 Neupravené přechody pro chodce nevhodné pro 

OZP

 Peníze pro poskytovatele sociálních služeb. Chybějící 

prostředky na dotace pro poskytovatele sociálních 

služeb

 Zneužívání příspěvků při zaměstnávání zdravotně 

postižených majiteli chráněných dílen

 Medializace problematiky příspěvku na nákup 

motorového vozidla

 Zaměstnávání osob se zdravotním postižením aneb 

Diverzita po česku

 Alternativní zpráva pro Výbor OSN pro práva OZP 

o plnění Úmluvy o právech OZP

 Téma mezinárodního parkovacího průkazu

Zneužívání OZP a útoky na OZP:

 Pomoc a vyhlášení sbírky pro rodiče se sluchovým 

postižením, kteří se stali obětí fi nančních poradců 

(spolupráce s TV Prima)

 Opětovná agrese, okrádání a kriminalita vůči lidem 

se zdravotním postižením

 Krádeže specializovaných aut pro OZP

 Parkování na místech vyhrazených pro OZP a zneu-

žívání parkovacích průkazů

 Upozornění na podvodné sbírky a charitativní akce

3. STATISTIKA

Počet tiskových konferencí: 8
Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, 

návštěvy ze zahraniční, zákony, jednání s úřady apod.) 

a tiskových a informačních zpráv: více než 25
Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže 

v médiích v řádech několika stovek. Předseda V. Krása, 

ředitel legislativního odboru J. Hutař a další předsta-

vitelé NRZP ČR se dále pravidelně účastnili někte-

rých rozhlasových a televizních pořadů (Máte slovo – 

10.11., Události, komentáře – 8.3., Černé ovce – 28.12., 

Soukromá dramata – 25.10. atd.). 

V roce 2011 se v hlavním televizním zpravodajství 

dne tří celoplošných televizí odvysílalo minimálně 37 

reportáží s tematikou zdravotního postižení za přítom-

nosti NRZP ČR.

Mediální aktivity
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Členské organizace NRZP ČR

AB PLUS CZ
Panelová 406/9, 190 15 Praha 9  

AGNIS ROSA o.s.
Herčíkova 2, 612 00 Brno 

AMA  SPOLEČNOST ONKOLOGICKÝCH 
PACIENTŮ, JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 
A PŘÁTEL
Františka Malíka 997/12, 434 01 Most

AMELIE o.s. 
Šaldova 15, 180 00 Praha 8

APROPO  ASOCIACE PRO POSTIŽENÉ
Chrpová 536/2a, 736 01 Havířov

ARCUS  ONKO CENTRUM
Ješov 24, 783 24 Slavětín

ASISTENCE o.s., 
V Pevnosti 4, 120 00 Praha 2

ASOCIACE MUSKULÁRNÍCH DYSTROFIKŮ ČR
Petýrkova 1953/24, 148 00 Praha 4

ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH DĚTÍ V ČR
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8

ANDĚLSKÁ KŘÍDLA o.s.
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 4-Háje

AUTISTIK
Kyselova 1189/24, 182 00 Praha 8

AVAZ  ASOCIACE VOZÍČKÁŘŮ A ZDRAVOTNĚ 
I MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH
Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín

CELIA  ŽIVOT BEZ LEPKU o.s.
Nová Ves 198, 463 31 Chrastava

CEREBRUM o.s. 
Křižíkova 56/75A, 186 00 Praha 8

CESPO o.s.
Velká Hradební 33, 400 21 Ústí n. Labem

CZECH AGENCY FOR EDUCATION o.s.
Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava

ČESKÁ ABILYMPIJSKÁ ASOCIACE
J. Palacha 324, 530 02 Pardubice

ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC
Malého 3/282, 186 21 Praha 8-Karlín

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
Zvonařova 6, 130 00 Praha 3

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH
Dlouhá 729/37, 110 00 Praha 1

ČESKÝ KLUB NEDOSLÝCHAVÝCH HELP
Tomanova 3, 301 00 Plzeň

ČKO  ČESKÝ KLUB OHLUCHLÝCH
Janovská 396, 109 00 Praha 10

D.R.A.K. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Oblačná 450, 460 01 Liberec 1

DEBRA ČR
Černopolní 9, 625 00 Brno

DĚTSKÉ CENTRUM 1990 DC‘90
Nedbalova 36, 772 00 Olomouc, Topolany

DOMOV PRO MNE o.s.
Kounicova 42, 602 00, Brno

EVROPSKÉ CENTRUM PANTOMIMY NESLYŠÍCÍCH
Vodova 35, 612 00 Brno

FEDERACE RODIČŮ A PŘÁTEL SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÝCH
Hábova 1571, 155 00 Praha 5

FITILCO ČR o.s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

HANDICAP ŽATEC
Stavbařů 2696, 438 01 Žatec

HRAWAY
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3

JÁ  ČLOVĚK
Pod lesem 166, 439 09 Slavětín

JABLONECKÝ KLUB ONKOLOGICKÝCH 
PACIENTŮ, JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ 
A PŘÁTEL JAKOP
Na Výšině 3214/15, 466 01 Jablonec n. Nisou 
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JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH
Polenská 4382/2c, 586 01 Jihlava

KLUB BECHTĚREVIKŮ
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

KLUB DEMKA PŘÍBRAM
Obránců míru 78, 261 01 Příbram VII

KLUB DOWNOVA SYNDROMU, SPMP ČR
P.O. Box 137, 466 01 Jablonec n. Nisou

KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIBROSOU
Kudrnova 22/95, 150 06 Praha 5

KLUB OBČANŮ BEZBARIÉROVÉHO DOMU 
VONDROUŠOVA
Vondroušova 1193, 163 00 Praha 6-Řepy

KLUB VOZÍČKÁŘŮ PETÝRKOVA
Petýrkova 1953, 148 00 Praha 4

KOLPINGOVA RODINA SMEČNO o.s.
Tomanova 1671, 274 01 Slaný

KOLUMBUS
Keplerova 712/32, 400 07 Ústí nad Labem

KORUNA  SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ
Českých bratří 603, 563 01 Lanškroun

KŘIŽOVATKA  HC
Rokycanova 2654, 530 02 Pardubice

LENIO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Ruská 804/58, 101 00 Praha 10

LIGA PROTI OTOKŮM
S.K.Neumana 10, 182 00 Praha 8

MC OUTDOORS RIDERS o.s.
Rooseveltova 38, 160 00 Praha 6

MOZAIKA UHERSKÝ BROD o.s.
Nerudova 234, 688 01 Uherský Brod

NÁRODNÍ INSTITUT PRO INTEGRACI 
OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
A ORIENTACE ČR
Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava

NÁRODNÍ SDRUŽENÍ PKU A JINÝCH DMP
Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2

NESLYŠÍCÍ S NADĚJÍ o.s.
Na Křečku 365, 109 04 Praha 10-Horní Měcholupy

NONA  SPOLEČNOST ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ
Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují

OÁZA HODONÍN, STŘEDISKO SPECIÁLNÍCH 
SLUŽEB 
Rybářská 32, 695 01 Hodonín

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ eSEZNAM
Sosnová 371, 739 61 Třinec

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CHEWAL
739 95 Bystřice 1280

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NA POMOC 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM LIPKA
Tetín 1, 796 01 Prostějov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ OBZOR LIBEREC
Na Pískovně 669/48, 460 14 Liberec 14

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCI DUŠEVNĚ 
NEMOCNÝM ČR

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ POMOCNÁ RUKA
Školní 32, 796 01 Prostějov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠANCE
Osvoboditelů 97, 410 02 Lovosice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TRIANON
Na Horkách 1701/23, 737 01 Český těšín

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH REGIONU KRNOV, BRUNTÁL, 
RÝMAŘOV
Slunečná 142, 793 99 Osoblaha

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH TANVALD
Palackého 551, 468 41 Tanvald

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH VE ŽLUTICÍCH
Mlýnská 462, 364 52 Žlutice

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH VESELSKÁ OBLAST
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou

ONKO  NADĚJE, SDRUŽENÍ ONKOLOGICKÝCH 
PACIENTŮ KARVINÁ
Zakladatelská 975/22, 735 06 Karviná Nové Město

ORGANIZACE NEVIDOMÝCH JIHLAVA
Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava
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ORGANIZACE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
BUČOVICE A OKOLÍ
Sovětská 912, 685 01 Bučovice

PARACENTRUM FENIX
Kosmonautů 17, 625 00 Brno

PARENT PROJECT
Větrná 262, 550 01 Broumov

PLZEŇSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH
Palackého nám. 3, 301 00 Plzeň

PODKRKONOŠSKÁ SPOLEČNOST PŘÁTEL 
DĚTÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SE SÍDLEM 
V SEMILECH
Nádražní 213, 513 01 Semily

POHODA  SPOLEČNOST PRO NORMÁLNÍ 
ŽIVOT LIDÍ S POSTIŽENÍM
Hálkova 1612/1, 120 00 Praha 2

POROZUMĚNÍ  SDRUŽENÍ NEVIDOMÝCH 
A SLABOZRAKÝCH ČR PLZEŇ
Dlouhá 4, 312 00 Plzeň

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ
Benediktská 6/688, 100 00 Praha 1

PROSAZ  SPOLEČNOST PRO SOCIÁLNÍ 
REHABILITACI OBČANŮ SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
Kodymova 2526, 158 00 Praha 5

PŘÁTELSTVÍ  SDRUŽENÍ RODIČŮ ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÝCH DĚTÍ
U Javorky 125, 560 02 Česká Třebová

REVMALIGA V ČR
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

SDRUŽENÍ NA POMOC CHRONICKY 
NEMOCNÝM DĚTEM
Zelená 14, 160 00 Praha 6

SDRUŽENÍ PRO KOMPLEXNÍ PÉČI PŘI DMO
Klimentská 9, 110 00 Praha 1

SDRUŽENÍ PRO REHABILITACI OSOB PO 
CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PŘÍHODÁCH o.s.
Elišky Peškové 17, 150 00 Praha 5

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DIABETICKÝCH 
DĚTÍ V ČR
Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8-Karlín

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL POSTIŽENÝCH 
DĚTÍ KAMÍNEK PUSTÁ KAMENICE
Otakarova 86, 572 01 Polička

SDRUŽENÍ ROVNÝCH ŠANCÍ o.s.
Údolní 2206, 688 01 Uherský Brod

SDRUŽENÍ VOZÍČKÁŘŮ HRABYNĚ 201
Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně 3

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
KARLOVY VARY  STARÁ ROLE
Dvořákova 661/11, 360 17 Karlovy Vary

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH 
OBČANŮ A JEJICH PŘÁTEL
Cholevova 27, 700 30 Ostrava 30

SPOLEČNOST „E“
Liškova 3, 142 00 Praha 4

SPOLEČNOST CMT
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

SPOLEČNOST DIALÝZOVANÝCH 
A TRANSPLANTOVANÝCH NEMOCNÝCH, 
JEJICH RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ A PŘÁTEL 
DIALÝZY
Ohradní 1368, 140 00 Praha 4

SPOLEČNOST DUHA  INTEGRACE OSOB 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Českolipská 621, 190 00 Praha 9

SPOLEČNOST PARKINSON
Volyňská 933/20, 100 00 Praha 10

SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU
Koláčkova 4, 182 00 Praha 8

SPOLEČNOST PRO PODPORU LIDÍ 
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ČR o.s.
Karlínské nám 12, 186 03 Praha 8

SPOLEČNOST PRO POMOC PŘI 
HUNTINGTONOVĚ CHOROBĚ
Česká Čermná 41, 549 21 Česká Čermná

SPOLEČNOST PSORIATIKŮ A ATOPICKÝCH 
EKZEMATIKŮ SPAE
P.O.Box 15, 141 00 Praha 41

SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC
Lužická 7, 779 00 Olomouc

SPOLU OLOMOUC 
Dolní nám. 38, 772 00 Olomouc
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SPORTOVNÍ KLUB VOZÍČKÁŘŮ OSTRAVA
Gajdošova 14, 702 00 Ostrava

SUKI  SDRUŽENÍ UŽIVATELŮ KOCHLEÁRNÍCH 
IMPLANTÁTŮ
U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5

SVAZ DIABETIKŮ ČR
Prvního pluku 174/8, 186 00 Praha 8-Karlín

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH 
V ČESKÉ REPUBLICE
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8

ČESKÁ ASOCIACE PARAPLEGIKŮ  CZEPA
Ovčárská 471, 108 00 Praha 10-Malešice

SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI 
CHOROBAMI V ČESKÉ REPUBLICE
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8

SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČESKÉ 
REPUBLICE
Karlínské nám. 12, 186 03 Praha 8

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH OBČANŮ, 
REGIONÁLNÍ VÝBOR HODONÍN
Palackého 14, 695 01 Hodonín

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH RAKOVNÍK
Nábřeží T.G.Masaryka 2473, 269 01 Rakovník

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH STŘÍBRSKA
Sulislav 66, 349 01 Stříbro

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŠUMAVA
Vídeňská 9, 339 01 Klatovy

SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL 
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ DANETA
Nerudova 1180, 500 02 Hradec Králové

UNIE NESLYŠÍCÍCH BRNO
Palackého tř. 120, 612 00 Brno

UNIE ROSKA  ČESKÁ MS SPOLEČNOST
Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1

ÚSTECKÝ ARCUS, SPOLEČNOST 
ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ, JEJICH RODIN 
A PŘÁTEL
Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí n. Labem

VOZÍČKÁŘI ZNOJEMSKA o.s.
Vídeňská třída 707/25, 669 02 Znojmo

ZDRAPOSO o.s.
Gagarinova 2048, 356 01 Sokolov

ŽIVOT BEZ BARIÉR
Lomená 533, 509 01 Nová Paka
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Přehled hospodaření NRZP ČR za rok 2011

Rozpočet organizace na rok 2011 byl schválen republi-

kovým výborem NRZP ČR na zasedání dne 21. 4. 2011. 

Hospodaření NRZP ČR se odvíjelo od poskytnutých 

dotačních fi nančních prostředků a z prostředků zís-

kaných vlastní činností a dary. Hospodaření bylo 

sledováno za celek i za jednotlivé projekty, které byly 

v účetnictví vedeny pod samostatným číslem střediska. 

Hlavními zdroji příjmů byla podpora pěti projektů 

Úřadem vlády ČR v úhrnné výši 7 335 tis. Kč, dotace 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 5 098 

tis. Kč na Poradenství pro uživatele sociálních služeb. 

Na uvedenou službu byly součástí rozpočtu organi-

zace i příspěvky a dotace od jednotlivých měst a krajů. 

Dalšími zdroji bylo fi nancování ostatních projektů, 

které jsou uvedeny v textu výroční zprávy. 

Vyúčtováno bylo celkem 32 dotací a 31 poskytnutých 

fi nančních darů a příspěvků.Všechny dotace, příspěvky 

a dary byly dle metodik poskytovatelů vyúčtovány 

v řádném termínu. U ostatních projektů, přesahujících 

do dalších let, byly podávány pravidelné monitorovací 

zprávy.

Podařilo se naplnit limity požadované spoluúčasti 

k jednotlivým projektům v požadované výši, což je i zá-

sluhou našich partnerů, kteří poskytli fi nanční i věcné 

dary.

Hospodaření NRZP ČR včetně účetní závěrky, 

zprávy revizní komise a zprávy auditora bylo předlo-

ženo Republikovému shromáždění a dne 30.5.2012 bylo 

schváleno

Za účetní období roku 2011 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.

Náklady Výnosy

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem 

(v tis. Kč)

číslo 

účtu
název ukazatele

celkem

(v tis.Kč)

501 spotřeba materiálu 2 623 602 tržby z prodeje služeb - 1 091

502 spotřeba energie 804 604 tržby za prodané zboží - 66

511 opravy a udržování 88 622 aktivace vnitro. služeb - 412

512 cestovné 1 042 641 sml. pokuty a úroky z prodlení - 10

513 náklady na reprezentaci 221 644 úroky - 34

518 ostatní služby 9 345 645 kurzové zisky - 1

649 jiné ostatní výnosy - 847

521 mzdové náklady 18 317 682 přijaté příspěvky (a dary) - 7 800

524 zákonné sociální pojištění 5 464 684 přijaté členské příspěvky - 57

525 ostatní sociální pojištění 71 691 provozní dotace - 29 553

538 ostatní daně a poplatky 60

542 ost.pokuty a penále 10

543 odpis nedobytné pohledávky 4

544 úroky 100

545 kurzové ztráty - 2

548 manka a škody 5

549 jiné ostatní náklady 61

551 Odpisy DNHM 1 028

582 poskytnuté příspěvky 161

Celkem náklady 39 402 Celkem výnosy - 39 871

Hospodářský výsledek 469
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APEX On-line a.s. Praha

Plzeňský Prazdroj Plzeň

Wekosa Praha

FORBES Casino

Passerinvest group Praha

LINET Slaný

NET and GAMES Brno

American game Komořany

Helvet Group Praha

Nakladatelství UMÚN

ČSOB Praha

Bonver WIN

Auto Games

Nadace OKD

Helvet Group Praha

Nadační fond KIMEX

MERKUR CASINO

Play games

TIPGAMES

gate seven

SYNOT TIP

multigate

ENDL+K

APEX gaming EUROPE

Lucky Nova

RIO GAMES 

GAPA GROUP

SPORT GAMES WIN

Pavel Fišer

Nadační fond Cesta k bezpečí

Helvet Group Praha

Věra Kalousková

Jana Maudrová

Robert Lukášek

Adéla Kramaříková

Petr Hulec

Aleš Borovan

Jan Procházka

VCIZP

Hana Martínková

Marek Richtera

Petra Marcová Brno

VZP Praha 

Linde Praha

Poděkování sponzorům

Metropolitní univerzita Praha

Zlínský kraj

Město Kroměříž

Úřad vlády ČR

Střední pedagogická škola v Kroměříži

Incheba Praha s.r.o.

Hendaver o.s.

Máme otevřeno? o.s.

Veletrhy Brno a.s.

Senát Parlamentu ČR

Časopis Roska

ITA Elektro s.r.o.

Kongresové centrum Praha

Mont Group s.r.o.

MPSV ČR 

Magistrát města Brna

Magistrát města Pardubic

Magistrát města Plzně

Magistrát města Ústí nad Labem

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Pardubického kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Libereckého kraje

Městský úřad Klatovy

Poděkování partnerům
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NÁRODNÍ RADA OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČR

Partyzánská 1/7, 170 00  PRAHA 7
telefon: 266 753 421

e-mail: nrzpcr@nrzp.cz
www.nrzp.cz
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