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NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2012 představoval pro Národní radu osob se zdravotním 
postižením České republiky rok plný veřejných aktivit, zápasů 
o zmírnění dopadů sociální reformy na osoby se zdravotním 
postižením a angažovanosti v mnoha směrech. Hned od počátku 
roku jsme obsadili Úřady práce, abychom ukázali na administrativní 
nesmyslnost některých zákonných úprav, které vstoupily v účinnost 
od 1. ledna 2012, a které se dotýkají osob se zdravotním postižením. 
Chtěli jsme ukázat nesmyslnost například u rozdělení příspěvku 
na provoz motorového vozidla na dvanáct plateb ročně po malých 
částkách a podobně.
Vzhledem k vývoji situace ve společnosti a v situaci, kdy Vláda 
ČR a MPSV ČR stupňovaly restrikce vůči osobám se zdravotním 
postižením, jsme se rozhodli  intenzivně zapojit do občanských 
iniciativ, které upozorňovaly veřejnost na problematický postup 
vládní administrativy. Zapojili jsme se intenzivně do občanské 
iniciativy STOP Vládě. Byli jsme jedním z organizátorů největší 
demonstrace proti vládě za posledních několik let. 21. dubna 2012 
se sešlo na Václavském náměstí více než sto tisíc lidí, a NRZP 
ČR měla možnost před takovým množstvím občanů promluvit 
o problémech lidí se zdravotním postižením. 
Od poloviny roku 2012 začalo MPSV ČR vydávat karty sociálních 
systémů, tzv. sKarty. NRZP ČR analyzovala dopad distribuce sKaret 
na celou komunitu lidí se zdravotním postižením a rozhodla se svést 
zásadní zápas za jejich zrušení. Ukázalo se, že sKarty jsou především 
komerčním produktem, a že představitelé MPSV ČR uváděli veřejnost 
v omyl, když tvrdili, že sKarty budou komfortní pro potřeby osob se 
zdravotním postižením, povedou k úsporám a umožní lepší správu 
sociálních dávek. Nic z toho nebylo pravdou. Proto jsme se obrátili 
na ÚOHS, ÚOOÚ, podali jsme trestní oznámení na bývalého ministra 
J. Drábka a nakonec jsme iniciovali ústavní stížnost proti zneužívání 
osobních údajů občanů prostřednictvím sKarty. Naše aktivita se 
ukázala jako účinná a dnes je již zřejmé, že také úspěšná.
V průběhu roku jsme intenzivně jednali s MPSV ČR o zmírnění 
některých dopadů sociální reformy, a to především na rodiny se 
zdravotně postiženými dětmi. Podařilo se nám navrátit souběh 
rodičovského příspěvku s příspěvkem na péči. Zvýšit příspěvek 
na péči ve III. a IV. stupni u dětí ve věku do 7 let. Opět se navrátila 
možnost, aby příspěvek na mobilitu mohl být přiznán i osobám 
v ústavní péči. Navrátili jsme způsob poskytování příspěvku 
na zvedací plošiny a podobná zařízení zpět do režimu, který platil 
před 1. lednem 2012. Byly to dílčí úspěchy, které pro mnoho lidí 

znamenaly výraznou úlevu. Koncem roku se NRZP ČR zapojila 
do dvou občanských iniciativ, které byly zaměřeny na problémy 
ve zdravotnictví a v sociálních službách. Společně s nemocnicemi, 
odborovými organizacemi, ČLK a dalšími jsme vytvořili krizový 
štáb na záchranu nemocnic, neboť ministerstvo zdravotnictví 
se rozhodlo, společně se zdravotními pojišťovnami, výrazným 
způsobem redukovat síť nemocnic. Tato redukce by velmi ztížila 
dostupnost zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením. 
Společně se nám podařilo rušení nemocnic zabránit. Obdobně 
jsme postupovali v tzv. Platformě 10, kterou jsme založili, společně 
s dalšími velkými poskytovateli sociálních služeb. Cílem bylo zajistit 
dostatek prostředků a transparentnost při přidělování dotací pro 
jednotlivé poskytovatele. I tady jsme byli částečně úspěšní. 
NRZP ČR i v roce 2012 splnila svůj základní úkol, kterým je 
obhajoba práv a zájmů osob se zdravotním postižením. V průběhu 
roku 2012 se jasně ukázalo, že společný občanský odpor se vyplácí.
Tak jako v předchozích letech realizovala NRZP ČR řadu projektů, 
o kterých informujeme v této výroční zprávě. Za nejvýznamnější 
považujeme projekt poradenství pro osoby se zdravotním 
postižením, i když došlo k další restrikci fi nančních zdrojů, a tím 
i k další restrikci našich poraden. Velmi významný byl projekt 
Progress, který byl fi nancován přímo Evropskou komisí a byl 
zaměřený na úroveň diskriminace osob se zdravotním postižením 
v ČR.
V březnu 2012 se uskutečnil již IX. ročník předávání cen MOSTY, 
tentokrát se ceny předávaly v TOP Hotelu v Praze. Hlavním 
partnerem předávání cen bylo hlavní město Praha. Myslím, že 
tentokrát se nám podařilo dosáhnout úrovně, která by splňovala 
parametry i pro přímý přenos v TV.
Dále jsme realizovali projekt Euroklíč v Olomouckém kraji, 
v Jihomoravském kraji a dokončovali jsme projekt ve Středočeském 
a Plzeňském kraji.  Mimo tyto projekty jsme realizovali mnoho 
dalších projektů, které zlepšují prostředí pro osoby se zdravotním 
postižením.
Za to, že se nám podařilo i v poměrně obtížných podmínkách 
realizovat řadu dobrých projektů, a alespoň částečně uspět při 
různých jednáních na zlepšení podmínek pro osoby se zdravotním 
postižením, patří poděkování všem členským organizacím NRZP 
ČR, všem pracovníkům a dobrovolníkům v NRZP ČR, ale také všem 
sponzorům a těm, kteří nás podporovali. Bez jejich pomoci by se nám 
mnoho věcí nepodařilo a mnohé projekty by se neuskutečnily.

Bc. Václav Krása
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NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
vznikla na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně 
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, a  nyní je 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 zastupuje občany se zdravotním 
postižením v dalších významných 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 v samosprávných orgánech. Působí například na Ministerstvu 
dopravy ČR, na MPSV ČR nebo při posuzování projektů na SFDI ČR.

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
má celostátní působnost. Organizačními jednotkami na úrovni 
krajů jsou krajské rady osob se zdravotním postižením. V rámci 
krajské struktury pracují koordinátoři jako profesionální pracovníci, 
kteří pomáhají krajským radám osob se zdravotním 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 zdravotnictví, pro přípravu zákona 
o ucelené rehabilitaci a pro problematiku osob s duševním 
onemocněním. Vysoce odborným vědeckým zázemím NRZP ČR 
je Vědecká rada. Jejími členy jsou významní odborníci z různých oblastí 
života. 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
provozuje 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 České 
republiky sdružovala k 31. 12. 2012 celkem 122 organizací osob 
se zdravotním postižením nebo jejich zástupců.

PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 
je Republikové shromáždění, které se sešlo ve dnech 30. a 31. května 2012 
v Praze. Republikové shromáždění bylo volební a zvolilo nové orgány 
NRZP ČR na další čtyřleté období. Republikové shromáždění přijalo 
prohlášení delegátů a priority činnosti NRZP ČR na rok 2012 a 2013.

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ XIII. REPUBLIKOVÉHO 
SHROMÁŽDĚNÍ NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM ČR K AKTUÁLNÍ SITUACI VE SPOLEČNOSTI 
SCHVÁLENÉ DNE 30. 5. 2012

My, delegáti Republikového shromáždění NRZP ČR, si uvědomujeme 
současnou složitou společenskou a ekonomickou situaci. Přesto 
se domníváme, že současná krize není primárně krizí ekonomickou. 
Jsme stále více přesvědčeni o tom, že se jedná o hlubokou krizi 
hodnot, zasahující struktury euroatlantické civilizace. Slova jako 
soudržnost, solidarita, pochopení pro druhé, pomoc či obětování 
se pro druhé byla nahrazena slovy úspěch, výnos, komerce, výkon 
a další. Krize hodnot se nutně projevuje i v rozdělování zdrojů, takže 
na solidaritu, sociální pomoc a soudržnost je stále méně prostředků. 
V krizových obdobích patří do nejohroženějších skupin ti, kteří 

se mohou nejméně bránit. Patří sem nepochybně rodiny s malými 
dětmi, senioři a lidé se zdravotním postižením. 
Reformní kroky současné vlády v oblasti sociální péče, zdravotnictví, 
daní a v dalších oblastech výrazným způsobem ovlivňují kvalitu 
života lidí se zdravotním postižením. Nejsou realizovány s cílem 
zefektivnit a zkvalitnit potřebnou pomoc osobám se zdravotním 
postižením, nýbrž jde primárně pouze o snižování výdajů v této 
oblasti. Jsme přesvědčeni o tom, že tento reformní étos je chybný 
a v dlouhodobější perspektivě povede ke snižování kvality života 
osob se zdravotním postižením, ke snižování jejich příjmů, a tím 
i schopnosti žít samostatně a užívat stejných práv a plnit stejné 
povinnosti jako ostatní občané.
Poslední reformní kroky v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní 
péče výrazným způsobem snížily příjmy rodin s těžce zdravotně 
postiženými dětmi, což ohrožuje jejich schopnost poskytnout svým dětem 
takovou péči, aby obstály v životě a v konkurenčním prostředí dnešní 
společnosti. V oblasti zdravotnictví se vlivem neúměrného zvyšování 
spoluúčasti na zdravotní péči výrazným způsobem limituje přístup 
nejen osob se zdravotním postižením, ale i seniorů a rodin s malými 
dětmi ke zdravotní péči. Považujeme tyto reformní kroky za škodlivé 
a neodpovídající skutečné ekonomické situaci České republiky.



3

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

Vyzýváme Vládu ČR, Parlament ČR a ostatní představitele státu, 
aby všechny budoucí reformní kroky poměřovali jejich dopadem 
na cílové skupiny. Reformy v sociální oblasti a ve zdravotnictví nejsou 
podle našeho mínění prointegrační, ale vyčleňují osoby se zdravotním 
postižením ze společnosti, neboť podpora z veřejných zdrojů se 
zaměřuje spíše na „pouhé přežívání“, a nikoliv zlepšování kvality 
života. NRZP ČR je kdykoliv připravena jednat o všech reformních 
návrzích, které budou předkládány. Věříme, že i představitelé státu 
mají vůli k jednání a nebudou přijímat změny, které se dotýkají osob 
se zdravotním postižením, aniž by je předem projednali s jejich 
reprezentací. 

Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nejvyšším 
orgánem Republikový výbor, který zasedá zpravidla 2× ročně. 
V roce 2012 se sešel Republikový výbor NRZP ČR 19. dubna 2012 
a 25. října 2012.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RV NRZP ČR ZE DNE  19. dubna 2012

 •  RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR 
o činnosti předsednictva od posledního jednání RV NRZP ČR 
dne 10. 11. 2011. 

 •  RV NRZP ČR schválil Prohlášení RV NRZP ČR k demonstraci 
dne 21. 4. 2012 na Václavském náměstí v Praze.

 •  RV NRZP ČR doporučil RS NRZP ČR schválit novelu stanov 
NRZP ČR dle předložené dokumentace, s podmínkou, že změna 
neohrozí odborné sociální poradenství NRZP ČR.

 •  RV NRZP ČR vyhlásil další ročník ceny NRZP ČR Mosty 2012. 
Souhlasil, aby se předání cen uskutečnilo ve spolupráci s krajem 
Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. Současně stanovil 
předběžný termín pro předávání cen za rok 2012 na čtvrtek 
21. března 2013. Pověřil předsednictvo NRZP ČR ke změně 
spolupořadatele 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 2012.

 •  RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu o vyúčtování projektů 
za rok 2011

 •  RV NRZP ČR přijal nové členské organizace:
Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty, Praha 10; 
Občanské sdružení Marfanova syndromu, Olomouc; 
Nedo-Nesly, Děčín

PROHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR 
K CELONÁRODNÍ DEMONSTRACI 21. DUBNA 2012 
V PRAZE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Republikový výbor NRZP ČR na svém jednání dne 19. 4. 2012 projednal 
společenskou situaci v České republice a konstatuje, že jediným rozumným 
východiskem ze současné politické a společenské krize je změna poměrů 
na politické scéně. Republikový výbor NRZP ČR z tohoto důvodu 
podporuje celonárodní demonstraci, která se uskuteční 21. 4. 2012 ve 13 
hodin na Václavském náměstí v Praze. 
Osoby se zdravotním postižením jsou jednou z nejvíce postižených skupin 
při realizaci vládní politiky v oblasti sociální péče a zdravotnictví. Byla 
významně snížena podpora osob se zdravotním postižením, a tím se 
zhoršily mnoha lidem jejich životní podmínky. Tento stav má vliv na úroveň 
péče v rodinách o osoby se zdravotním postižením, na jejich možnost 
integrace do společnosti, schopnost pracovat, studovat a žít plnohodnotným 
životem. Reforma zdravotnictví přinesla osobám se zdravotním postižením 
zhoršení dostupnosti zdravotní péče, a to především z důvodů fi nančních. 
Další připravované kroky v oblasti zdravotnictví  ve svých důsledcích 
povedou k časové a místní nedostupnosti základní zdravotní péče pro 
osoby se zdravotním postižením.
Republikový výbor NRZP ČR vyzývá osoby se zdravotním postižením 
k aktivní účasti na demonstraci 21. dubna 2012. Vyjádříme tím 
nespokojenost s činností vlády a se zhoršováním podmínek našeho života.

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR 
DNE 25. ŘÍJNA 2012 

 •  RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti 
předsednictva od posledního jednání RS NRZP ČR 
ze dnů 30. a 31. května 2012

 •  RV NRZP ČR schválil politické usnesení RV NRZP ČR 
ze dne 25. října 2012

 •  RV NRZP ČR vzal na vědomí zprávu o přípravě vyhlášení cen 
NRZP ČR Mosty 2012 ve Žďáru nad Sázavou dne 21. 3. 2012 
od 15.00 hod.

 •  RV NRZP ČR schválil základní parametry projektů NRZP ČR 
na rok 2013 

 •  RV NRZP ČR schválil zřízení o.p.s. s předmětem činnosti „Odborné 
sociální poradenství“. Uložil předsednictvu NRZP ČR, aby jmenovalo 
orgány o.p.s., to je správní radu v počtu šesti členů a dozorčí radu 
v počtu tří členů, zpracovalo harmonogram zřízení o.p.s. a vzor stanov 
spolků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
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 •  RV NRZP ČR přijal nové členské organizace:
Moravskoslezská unie neslyšících, Vítkovická 3335, 702 00 Ostrava 2;
Rodinné centrum Rozárka, Diezenhoferova 14, České Budějovice;
Asociace Parkinson – Help o.s., Dürerova 2177/18, 100 00 Praha 10;
Agentura pro neslyšící o.s., Světová  1052/15, 180 00 Praha 8;
Občanské sdružení rodičů a přátel uměle ventilovaných 
a kvadruplegických pacientů

POLITICKÉ USNESENÍ RV NRZP ČR ZE DNE 25. 10. 2012

RV NRZP ČR konstatuje, že za poslední dva roky došlo 
ke zhoršení situace osob se zdravotním postižením v ČR, a to 
především v oblasti zdravotní a sociální.

-  V oblasti zdravotnictví se zhoršil přístup ke zdravotní péči osobám 
se zdravotním postižením, a to v souvislosti se zvýšením poplatku 
za pobyt v nemocnici, bez časového omezení a zrušením doplatků 
za léky v ceně do 50 korun. Žádá předsedu vlády P. Nečase a ministra 
zdravotnictví L. Hegera, aby přijali co nejrychleji úpravu, která by zmírnila 
dopad těchto reformních opatření na osoby se zdravotním postižením.

-  V oblasti sociální došlo ke snížení sociálních transferů pro osoby 
se zdravotním postižením v oblasti mobility a především ke zhoršení 
přístupu k pomoci, a to v souvislosti se zaváděním Karty sociálních 
systémů a posuzováním nároku na pojistné i nepojistné dávky. Žádá 
předsedu vlády, aby s novým ministrem práce a sociálních věcí projednal 
co nejrychlejší nápravu tohoto stavu. RV NRZP ČR především žádá, 
aby co nejdříve byla zastavena distribuce Karty sociálních systémů.

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR

REPUBLIKOVÝ VÝBOR NRZP ČR

KRÁSA Václav, Bc., předseda NRZP ČR
MORÁVEK Jiří, Mgr., 1. místopředseda NRZP ČR
HRDÁ Jana, Ing., místopředsedkyně NRZP ČR
UHERKA Jan, Mgr., místopředseda NRZP ČR

VENCL Jiří, místopředseda NRZP ČR
LOUDOVÁ Alena, členka předsednictva
PROKOPIUSOVÁ Šárka, Mgr., členka předsednictva

AMBROSOVÁ Ivana, Mgr., ředitelka Domova Sedlec SPMP
DRÁBEK Tomáš, Mgr., Svaz tělesně postižených v České republice
MÁDLOVÁ Helena, Ing., předsedkyně Jihočeské KRZP
HRDÁ Jana, Ing., předsedkyně Pražské KRZP
KOCMANOVÁ Jiřina, předsedkyně KRZP Vysočina
KOSINOVÁ Věra, Mgr., ředitelka centra pro zdravotně postižené DANETA
KOZLOVSKÝ Radim, předseda Moravskoslezské KRZP
KRÁSA Václav, Bc., předseda NRZP ČR
LANGER Milan, Mgr., předseda Olomoucké KRZP
LETOCHA Václav, JUDr., předseda Sdružení rodičů 
a přátel diabetických dětí v ČR
LOUDOVÁ Alena, místopředsedkyně Výkonného výboru Klubu 
bechtěreviků
LUPOMĚSKÝ Roman, předseda občanského sdružení Neslyšící s nadějí
MORÁVEK Jiří, Mgr., předseda Královéhradecké KRZP
NOVÁK Petr, předseda centra služeb pro sluchově postižené CESPO, o.s.

PAUR Jaroslav, ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR
PEŠEK Milan, předseda Pardubické KRZP
PEŠKOVÁ Iveta, předsedkyně občanského sdružení PROSAZ
PETRUSOVÁ Jaroslava, předsedkyně Svazu postižených 
civilizačními chorobami v ČR
PROKOPIUSOVÁ Šárka, Mgr., prezidentka Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR
ROGACZEWSKI Pavel, ředitel Tyfl oCentra Karlovy Vary
SLAVÍK Jaroslav, předseda Ústecké KRZP
SPÁČIL Leoš, PhDr., předseda Jihomoravské KRZP
ŠPAČKOVÁ Lenka, předsedkyně Karlovarské KRZP
UHERKA Jan, Mgr., předseda Zlínské KRZP
VALINA Miroslav, PhDr., předseda Plzeňské KRZP
VECKOVÁ Jiřina, Ing., předsedkyně Středočeské KRZP
VENCL Jiří, místopředseda NRZP ČR
VOSÁHLOVÁ Eva, předsedkyně Liberecké KRZP
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ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR

Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky 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 organizacích – 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 organizacemi (např. 
Svazem měst a obcí ČR, Asociací krajů ČR, Parlamentem ČR, SFDI 
ČR, UZS ČR, odborovými organizacemi a podobně.),

 •  připomínkování legislativních návrhů ovlivňujících životní 
podmínky zdravotně postižených občanů, jejich rodin a přátel, 

 •  zajišťování koordinační a metodické činnosti ve prospěch 
členských organizací NRZP ČR,

 •  zpracovávání informací s tematikou podpory osob se zdravotním 
postižením,

 •  vydávání zpravodaje NRZP ČR – MOSTY – časopis pro integraci,

 •  vydávání publikací,

 •  zveřejňování informací a zpráv pro osoby se zdravotním 
postižením a veřejnost na teletextu ČT, 

 •  zpracovávání analýz, průzkumů a alternativních zpráv, 

 •  zpracovávání krátkodobých a střednědobých koncepcí,

 •  pořádání konferencí, seminářů a odborných vzdělávacích kurzů,

 •  realizace projektů z evropských fondů zaměřených na podporu 
samostatného života osob se zdravotním postižením,

 •  realizace projektu odborného sociálního poradenství 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 postižením a krajských střednědobých 
plánů rozvoje sociálních služeb,

 •  realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře 
samostatného života osob se zdravotním postižením. 
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PROJEKT ÚČAST NRZP ČR NA OBHAJOBĚ PRÁV OZP, JEJICH ORGANIZACÍ 
A ÚČAST PŘI TVORBĚ, MONITOROVÁNÍ A NOVELIZACÍCH UCELENÝCH PLÁNŮ 
VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ
Činnost NRZP ČR byla v roce 2012 zaměřena především na zmírnění 
důsledků reforem sociálního zabezpečení, zdravotnictví a daní 
na komunitu lidí se zdravotním postižením. V oblasti zahraničních 
kontaktů byla činnost zaměřena především na jednání orgánů EDF RI, 
FIMITIC a DPI.

NRZP ČR v úvodu roku 2012 změkčovala novelu zákona č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Smyslem novely 
bylo odstranit protiústavní retroaktivitu poskytování příspěvku na nákup 
motorového vozidla, kde zákon vyžadoval i u příspěvků, poskytnutých 
podle zákonné úpravy platné před 1. 1. 2012, 10letou lhůtu pro přiznání 
příspěvku. Tento návrh byl akceptován a projednán v Poslanecké 
sněmovně a schválen v tzv. zkráceném čtení. 

NRZP ČR začala vyjednávat s ministrem práce a sociálních věcí 
J. Drábkem na změkčení některých dopadů sociální reformy. 
Postupem času se podařilo prosadit vypracování novely zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením. Změkčení reformy bylo v těchto ukazatelích – umožnění 
souběhu rodičovského příspěvku a příspěvku na péči u dětí do 4 let 
věku, zvýšení příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti u dětí 
ve věku od 4 do 7 let, dále byl prosazen požadavek na možnost 
přiznání příspěvku na nákup zdvihacích plošin a stropních závěsných 
systémů a byl dohodnut kompromis ve věci příspěvku na mobilitu 
u osob, které jsou trvale v celoročních ústavních zařízeních. Tyto 
osoby budou moci také žádat o příspěvek na mobilitu, pokud 
prokážou, že pravidelně, alespoň jednou týdně, cestují. V průběhu 
roku se uskutečnilo více jak deset setkání s vedením MPSV ČR, 
případně s odbornými pracovníky ministerstva. 

Od dubna 2012 začala NRZP ČR intenzivně jednat s vedením MPSV 
ČR o problému sKarta. Po zveřejnění smlouvy mezi MPSV ČR 
a Českou spořitelnou a.s. došla NRZP ČR k přesvědčení, že sKarty 
nejsou v souladu s některými zákony České republiky. Koncem 
února byla podána stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
a to na porušení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a dále na porušení článku 10 Listiny práv a svobod. Ukázalo se, že 
ministerstvo překročilo své pravomoci při realizaci projektu sKarta. 
NRZP ČR podala podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
na porušení zákona o veřejných zakázkách. Tento podnět ÚOHS 
odmítl projednávat s tím, že NRZP ČR není dotčenou osobou, a tudíž 
nemá právo podávat podnět na ÚOHS. Proti tomuto stanovisku 
NRZP ČR podala rozklad. Ve věci Karty sociálních systémů podala 
v září 2012 NRZP ČR ještě trestní oznámení na bývalého ministra 

práce a sociálních věcí J. Drábka pro porušení zákona č. 73/2011 Sb. 
o Úřadu práce ČR. Trestní oznámení je v současné době prošetřováno. 
V rámci sKarty se uskutečnil také happening před MPSV ČR.

NRZP ČR se intenzivně zabývala problémem dotací pro poskytovatele 
sociálních služeb. Byla vytvořena skupina ze zastřešujících organizací 
poskytovatelů sociálních služeb, tzv. Platforma 10. Tato skupina 
se pravidelně scházela 1× za měsíc a formulovala požadavky vůči MPSV 
ČR na získání dodatečných fi nančních prostředků pro sociální služby. 
Skupině se podařilo navýšit prostředky na fi nancování sociálních služeb 
v roce 2012 přibližně o 300 miliónů.

Velmi významnou aktivitou v průběhu celého roku 2012 byl problém 
dostupnosti zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR nechtělo s NRZP ČR komunikovat při 
přípravě vyhlášky o místní a časové dostupnosti zdravotní péče. Proto 
se uskutečnil před MZ ČR v březnu happening, a po té, když ministerstvo 
ani po happeningu nezměnilo svůj přístup v komunikaci, se dne  25. 4. 
2012  uskutečnil happening v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR 
pod heslem „Pane ministře, mluvte s námi“. Akce trvala téměř 4 hodiny 
a mimo NRZP ČR se jí zúčastnily Svaz pacientů ČR, Odborový svaz 
zdravotnictví a sociální péče ČR a další subjekty. Po tomto happeningu 
pan ministr L. Heger začal komunikovat. Bohužel dvě následné schůzky, 
ani jednání pracovního týmu Tripartity, kterého se NRZP ČR účastnila 
jako host, nevedly k příliš velkým úpravám Nařízení vlády o místní 
a časové dostupnosti zdravotní péče.

Zdravotnictví bylo jedním ze stěžejních témat NRZP ČR po celý 
rok 2012. Jako reakci na rozhodnutí pana ministra L. Hegera 
umožnit hrazení nadstandardů v nemocnicích, které zřizuje MZ ČR, 
podala NRZP ČR, společně se Svazem pacientů a odbory, podnět 
k ombudsmanovi na přešetření celé záležitosti. O této stížnosti bude 
rozhodnuto v nejbližších dnech. V této souvislosti se uskutečnilo osobní 
jednání na Úřadu ombudsmana. 

V souvislosti s návrhem na omezení zdravotní péče rušením 
jednotlivých oddělení nemocnic a celých nemocnic iniciovala 
NRZP ČR vznik tzv. krizového štábu ve spolupráci s Asociací 
Českomoravských nemocnic, Svazem pacientů, Asociací krajských 
nemocnic, odborovým svazem pracovníků ve zdravotnictví 
a sociální péče a dalšími subjekty. Krizový štáb se scházel 
pravidelně dvakrát do měsíce. Jedním z mluvčích krizového 
štábu byl jmenován V. Krása, předseda NRZP ČR. Krizový štáb se 
účastnil jednání s pojišťovnami. Krizový štáb vyhlásil petici pod 
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heslem „Občané, braňte svoje nemocnice“. Pod petici se podepsalo 
více než 60 tisíc lidí a byla předána předsedkyni Poslanecké 
sněmovny M. Němcové. Mluvčím petičního výboru byl jmenován 
V. Krása, předseda NRZP ČR.

Ve věci zdravotnictví se předseda NRZP ČR setkal s předsedou vlády 
ČR P. Nečasem a opakovaně se s ním setkal ve věci poradních orgánů 
Úřadu vlády a problému Karty sociálních systémů. Místopředsedkyně 
vlády K. Peak navrhla, aby poradní orgány přešly do kompetence 
jednotlivých ministerstev s tím, že Vládní výbor pro zdravotně 
postižené občany by měl být v kompetenci MPSV ČR. Převedení 
VVZPO do kompetence MPSV ČR je pro komunitu lidí se zdravotním 
postižením nepřijatelné, neboť problematika zdravotního postižení 
není pouze otázkou sociální, ale je to problém multidisciplinární. 
V této věci proběhlo dvakrát jednání s místopředsedkyní vlády 
K. Peak, se zmocněnkyní vlády pro lidská práva M. Šimůnkovou 
a s dalšími představiteli vlády. Podařilo se tento záměr zrušit.

JEDNOU ZE STĚŽEJNÍCH ČINNOSTÍ NRZP ČR JE 
PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ZÁKONŮ A VYHLÁŠEK. V ROCE 2012 
UPLATNILA PŘIPOMÍNKY K TĚMTO LEGISLATIVNÍM 
NÁVRHŮM:

•  zdravotnické vyhlášky o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové 
zdravotní péče a o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb, 

•  návrh zákona, kterým se měnil zákon č. 366/2011 Sb.,

•  návrh novely zákona, kterým se měnil zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně 
souvisejících zákonů,

•  návrh vyhlášky o předávání osobních a dalších údajů 
do Národního zdravotnického informačního systému, 
Národního registru poskytovatelů, Národního registru 
zdravotnických pracovníků a pro potřeby vedení národních 
zdravotních registrů,

•  návrh zákona o zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, a některých dalších zákonů, a o změně 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a některých dalších zákonů,

•  návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, 
náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, 
náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození 
nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného 
záznamu sociálního pracovníka,

• zákon o daních z příjmů,

•  zákon o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se 
snižováním schodků veřejných rozpočtů,

•  návrh vyhlášky o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou 
léčebně rehabilitační péči pro dospělé, děti a dorost,

•  usnesení Výboru pro sociální politiku PSP ČR k tisku 594/2 (zákon, 
kterým se měnil zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 
ve znění pozdějších předpisů,

• návrh zákona o lobbingu.

NRZP ČR se pravidelně účastnila vypořádání připomínek na jednotlivých 
ministerstvech a podařilo se jí uplatnit připomínky především u zákonů 
v oblasti sociálních věcí, zdravotnictví, případně daní.

Po celý rok 2012 se NRZP ČR účastnila jednání o přípravě 
monitorovacích mechanismů ČR k dodržování a implementaci 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ČR. V průběhu 
roku se uskutečnila čtyři jednání přípravného výboru na zřízení 
monitorovacího orgánu. Jednání se účastnil vedoucí sekretariátu 
VVZPO JUDr. P. Ptáčník, náměstek MPSV ČR J. Dobeš 
a představitelé Ligy lidských práv a SONS ČR. V průběhu roku 
nedošlo k dohodě o podobě monitorovacího výboru. Jednání 
budou probíhat pravděpodobně i v roce 2013. 

NRZP ČR intenzivně spolupracuje se svými členskými 
organizacemi. Ty připomínkují návrhy zákonných norem a posílají 
náměty na jejich změnu. NRZP ČR jejich náměty předkládá 
příslušným ministerstvům, případně je uplatňuje při projednávání 
zákonů v legislativním procesu v Poslanecké sněmovně nebo 
Senátu. NRZP ČR zajišťuje informovanost členských organizací 
o všech aktuálních událostech, připravovaných změnách legislativy 
a o jednáních s představiteli státní správy a veřejné správy. 
Za rok 2012 poslal předseda NRZP ČR členským organizacím 
101 informací. Tyto informace jsou zároveň rozesílány dalším 
zájemcům a jsou zveřejněny na webu www.nrzp.cz v sekci 
Aktuality. 

NRZP ČR jako jeden z vyhlašovatelů Národního rozvojového 
programu mobility se aktivně účastnila činnosti Řídícího 
výboru. Pracovníci NRZP ČR se účastnili obou jednání 
hodnotící komise NRPM a také všech jednání Řídícího výboru 
NRPM.  Ing. D. Lanzová se pravidelně zúčastňovala přednášek 
o poslání Národního rozvojového programu mobility, které jsou 
organizovány po celé České republice. Tyto přednášky sloužily 
k propagaci programu.
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V roce 2012 pokračovala úspěšná spolupráce NRZP ČR se Státním 
fondem dopravní infrastruktury ČR v programu Zvyšování 
bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Odborní pracovníci NRZP ČR 
se účastnili posuzování jednotlivých projektů, které jsou SFDI 
předkládány, a to na základě smluvního vztahu mezi NRZP ČR 
a SFDI ČR.

NRZP ČR PRAVIDELNĚ INFORMUJE VEŘEJNOST A MÉDIA 
O PROBLEMATICE ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ A O JEDNÁNÍ 
K OBHAJOBĚ PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. 
V ROCE 2012 UVEŘEJNILA A POŘÁDALA NRZP ČR 
19 TISKOVÝCH ZPRÁV A TISKOVÝCH KONFERENCÍ, KTERÉ 
SE ZABÝVALY PROBLEMATIKOU ÚŘADU PRÁCE, KARTY 
SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ, SITUACÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ, 
PROJEKTEM EUROKLÍČ A DALŠÍMI LEGISLATIVNÍMI 
ZMĚNAMI: 

13. 1. 2012
Tisková konference k přístupnosti Úřadů práce, a to v rámci zahájení 
činnosti Úřadů práce v rámci reformy

1. 2. 2012
Mimořádná tisková konference ke krizové situaci rodin, kterým byl 
zrušen sociální příplatek

22. 2. 2012
Tisková konference k přípravě Nařízení vlády o časové a místní 
dostupnosti zdravotní péče a k nadstandardům

29. 2. 2012
Mimořádná tisková zpráva k prohlášení ministra J. Drábka 
o vyplácení dávek dle nového soft ware

28. 3. 2012
Tisková konference poskytovatelů sociálních služeb v rámci jednání 
o navýšení prostředků o 500 mil. korun na sociální služby

18. 4. 2012
Tisková konference RV NRZP ČR k celonárodní demonstraci 
21. 4. 2012 v Praze na Václavském náměstí

31. 5. 2012
Tisková konference k jednání Republikového shromáždění 
NRZP ČR

6. 6. 2012
Tisková konference – blokáda MPSV ČR v rámci veřejných protestů 
STOP Vládě

26. 6. 2012
Tisková konference k návrhu Senátu na změnu zákona k omezení 
platební funkce Karty sociálních systémů

28. 6. 2012
Mimořádná tisková konference k situaci ve zdravotnictví 

12. 7. 2012
Tisková konference k podání stížnosti Úřadu ombudsmana ve věci 
zhoršení dostupnosti zdravotní péče

13. 8. 2012
Tisková konference k aktuální situaci kolem sKaret, reakce 
na stanovisko veřejného ochránce práv P. Varvařovského

30. 8. 2012
Tisková konference – happening před MPSV ČR k tématu zavádění 
Karty sociálních systémů

4. 10. 2012
Tisková konference k dopadům sociální reformy

11. 10. 2012
Tisková konference o realizaci projektu Euroklíč v Pardubickém 
kraji

23. 10. 2012
Tisková konference k výstupům projektu Rovná práva pro všechny

25. 10. 2012
Tisková konference krizového štábu – bezprecedentní ohrožení 
nemocniční péče

20. 11. 2012
Mimořádná tisková konference k podání trestního oznámení 
v souvislosti s přípravou a provozováním Karty sociálních 
systémů 

17. 12. 2012
Tisková konference „Vstřícná banka – Handicap friendly “
aneb, co dělají banky pro klienty se zdravotním postižením

VÝZNAMNOU AKTIVITOU NRZP ČR JE PODÍL 
NA PLNĚNÍ NÁRODNÍHO 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:
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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 (antidiskriminační 
zákon), z hlediska osob se zdravotním postižením a v případě 
potřeby navrhnout změny u těch právních předpisů, ve kterých 
je možno spatřovat projevy diskriminace z důvodu zdravotního 
postižení.
Zpráva o diskriminaci OZP byla vydána a zároveň tím byl naplněn 
úkol vyhodnotit zkušenosti a přínosy zákona č. 198/2009 Sb., 
o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon), z hlediska potřeb osob se zdravotním postižením.

OPATŘENÍ 1.3
Zvyšovat společenské a právní vědomí v oblasti zákazu 
diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého 
zdravotního stavu, a to např. tiskem informačních materiálů, 
informováním veřejnosti prostřednictvím rozhlasových 
a televizních médií apod.

NRZP ČR zpracovala v roce 2012 zprávu o stavu lidských práv za rok 
2011, zaměřenou na problematiku zdravotního postižení. Tato 
zpráva byla uveřejněna v časopisu Mosty. NRZP ČR neměla dostatek 
fi nančních prostředků, aby vydala tuto zprávu jako publikaci. 
Ve spolupráci s Českou televizí vytvořila NRZP ČR publicistické 
pořady na dodržování práv osob se zdravotním postižením. 
V tiskovinách uveřejnila velké množství článků, zaměřených 
na právní povědomí osob se zdravotním postižením a na diskriminaci 
z důvodu zdravotního postižení.

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 ČR bylo dohodnuto, 
že ve všech krajích, kde dosud byly vytvořeny Krajské plány 
vyrovnávání příležitostí, budou vytvořeny společné monitorovací 
orgány, které budou posuzovat plnění Krajských plánů, jejich 
doplňovaní a novelizaci. V současné době je monitorováno 
plnění Krajských plánů ve všech krajích, kde tyto Krajské plány 
vyrovnávání již byly schváleny. Monitorovací mechanismy jsou 
v každém kraji rozdílné.

NRZP ČR SPOLUPRACUJE S INSTITUCEMI PARTICIPUJÍCÍMI 
NA TVORBĚ POLITIKY VE PROSPĚCH OBČANŮ 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A MÁ ZASTOUPENÍ 
V PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNECH:

Parlamentní podvýbory pro zdravotně postižené občany 
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 usnesením 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 2012 velmi intenzivní. Na půdě VVZPO 
se v roce 2012 projednávaly zásadní otázky osob se zdravotním 
postižením – především monitorování Úmluvy OSN o právech 
osob se zdravotním postižením, plnění Národního plánu vytváření 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 
2010 – 2014, zaměstnanost osob se zdravotním postižením, 
transformace psychiatrických léčeben, informace o projektu Rovná 
práva pro všechny, informace o projektu Zvýšení efektivnosti systému 
podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením a další.

Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
V rámci VVZPO byly dosud ustaveny 4 odborné skupiny zabývající 
se jednotlivými oblastmi vyrovnávání příležitostí pro občany se 
zdravotním postižením, a to odborné skupiny pro sociální politiku, 
pro vzdělávání, pro regionální rozvoj a pro zaměstnávání OZP. 
Zástupci NRZP ČR jsou vedle zástupců ministerstev, krajů a obcí 
členy každé z nich. Zastávají rovněž funkci předsedů odborné skupiny 
pro vzdělávání a odborné skupiny pro regionální rozvoj. 

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 prostřednictvím Řídícího 
výboru programu. NRZP ČR má v Řídícím výboru dva členy, z nichž 
jeden zastává funkci místopředsedy Řídícího výboru a v současné 
době fakticky Výbor řídí. Zástupci NRZP ČR se účastnili všech 
jednání Řídícího výboru, který se v roce 2012 věnoval především 
vyhodnocování předložených 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 bezpečnosti 
dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností 
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pohybu a orientace. NRZP ČR je členem hodnotící komise pro výběr 
projektů zaměřených na zpřístupňování dopravní infrastruktury 
pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. NRZP ČR 
realizovala jeden projekt společně se SFDI zaměřený na posuzování 
investičních záměrů, předkládaných obcemi v rámci zpřístupňování 
komunikací pro osoby se zdravotním postižením. NRZP ČR 
je v současné době dlouhodobým partnerem SFDI. 
Mezirezortní komise k programu podpory obnovy vozidel městské 
hromadné dopravy a veřejné linkové autobusové dopravy
Smyslem komise je posuzovat žádosti o dotace jednotlivým 
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 důležité a účelné. Odborní pracovníci se pravidelně účastní 
práce komise. 

Asociace krajů ČR
Již několik let je rozvíjena spolupráce NRZP ČR s AK ČR a také s Komisí 
pro sociální záležitosti. Spolupráce mezi NRZP ČR a AK ČR se zaměřila 
především na činnosti, které jsou ujednané v Memorandu o spolupráci 
mezi NRZP ČR a AK ČR. Mimo tuto systémovou spolupráci, zaměřenou 
na přípravu legislativy, byly projednávány také otázky projektu Euroklíč 
a Toa Point v Olomouckém kraji, Jihomoravském kraji, Pardubickém 
kraji a v Praze. NRZP ČR jednala s AK ČR na Platformě 10 o možném 
navýšení prostředků na sociální služby. Došlo k určité nápravě – navýšení 
prostředků, nikoliv ale v dostatečné míře.

Svaz měst a obcí ČR
Od roku 1994 vyvíjí svoji činnost Komise předsednictva SMO ČR 
pro zdravotně postižené občany. V ní zasedají ti zástupci NRZP ČR, 
kteří jsou současně zastupiteli měst a obcí. Na jednání komisí SMO 
byly projednávány všechny reformní zákony a NRZP ČR na jednáních 
prezentovala svůj negativní postoj k jednotlivým návrhům.

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
V roce 2012 se soustředila činnost především na formulování 
požadavků vůči MPSV ČR vzhledem ke změnám, které nastaly 
v této oblasti po 1. 1. 2012.

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 Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče 
ČR. V roce 2012 se spolupráce odvíjela především na Platformě 
STOP Vládě, a to v rámci podpory jednotlivých problematik osob 
se zdravotním postižením. NRZP ČR byla přizvána k některým 
jednáním tripartitních týmů, a to především k projednávání 
fi nancování sociálních služeb a dostupnosti zdravotní péče.

Vědecká rada NRZP ČR
V roce 2008 ustavila NRZP ČR svoji Vědeckou radu, jejímž 
předsedou je Prof. MUDr. Jan Pfeiff er, DrSc. Členy vědecké rady jsou: 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc. – Ústav informatiky a telekomunikací 
ČVUT, Prof. MUDr. Jan Pfeiff er DrSc. – Klinika rehabilitačního 
lékařství 1. LF a VFN, Prof. MUDr. Jiří Zeman DrSc. – Univerzita 
Karlova v Praze, Doc. Ing. Ladislav Průša CSc. – Výzkumný ústav 
práce a sociálních věcí, Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík Ph.D. – 
Univerzita Palackého v Olomouci, Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., 
– Přednosta 1. interní kliniky a ředitel Ústavu hematologie a krevní 
transfúze a PhDr. Lenka Krhutová. V roce 2012 se uskutečnilo jedno 
jednání Vědecké rady, které projednalo stanovisko k věcnému záměru 
zákona o ucelené rehabilitaci, dále stav zpracování analytických studií 
uvedených v Národním plánu vytváření rovných příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením. V roce 2012 nebyl realizován žádný 
vědecký výzkum, a to pro nedostatek fi nančních prostředků.

ORGANIZAČNĚ ADMINISTRATIVNÍ SERVIS NRZP ČR

Doba realizace: 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012
Místo realizace projektu: Česká republika
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR
Realizátor projektu: Lenka Folkeová

Cílem projektu bylo ekonomické a technicko-administrativní zajištění 
organizace, podpora projektů včetně jejich vyúčtování a ekonomická 
i technická podpora pracovníků organizace.

Dále pak bezproblémová spolupráce s orgány státní správy a ostatními 
dotčenými institucemi. 

Cíle projektu byly naplněny, odevzdaná vyúčtování projektů 
i proběhlé kontroly byly bez závad. Projekt byl realizován za fi nanční 
podpory Úřadu vlády ČR a Vládního výboru pro zdravotně postižené 
občany.
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PROJEKT INFORMAČNÍ ČINNOST NRZP ČR K PODPOŘE VYROVNÁVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Doba realizace: 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012
Místo realizace projektu: Česká republika
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR
Realizátor projektu: Mgr. Michal Dvořák

Cílem projektu bylo zvyšovat společenské povědomí v oblasti zákazu 
diskriminace z důvodu zdravotního postižení či nepříznivého 
zdravotního stavu, podporovat informovanost v oblasti vyrovnávání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, podporovat 
vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
organizováním veřejně účelných aktivit pro organizace osob se 
zdravotním postižením a jejich členy.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST NRZP ČR

MOSTY – Časopis pro integraci
NRZP ČR vydala v roce 2012 pět čísel časopisu MOSTY v celkovém 
nákladu 32 300 ks.
Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti 
legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením. Časopis je neprodejný, distribuuje se 
bezplatně všem osobám se zdravotním postižením nebo organizacím 
osob se zdravotním postižením, které o to písemně požádají. Vedle 
toho se časopis vkládá do dalších periodik pro osoby se zdravotním 
postižením (časopis ROSKA, časopis PARKINSON). Časopis je 
k dispozici v elektronické formě ke stažení na stránkách www.nrzp.cz.

Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením
NRZP ČR vydala v červnu 2012 publikaci Pomůcky pro osoby se 
zdravotním postižením v celkovém nákladu 4 000 ks. Publikace se 
věnuje problematice kompenzačních pomůcek určených osobám se 
zdravotním postižením, jejich získání a úhradě. Publikace navazuje 
na publikaci, kterou NRZP ČR vydala v roce 2005 pod názvem 
„Pomůcky pro zdravotně postižené“. Publikace má uživatelům 
pomůcek co nejvíce pomoci při výběru, získání a úhradě „jejich“ 
kompenzační pomůcky, jež jim bude plně vyhovovat a perfektně 
sloužit. Publikace obsahuje i užitečné adresáře nadací, půjčoven 
pomůcek atp. Formát publikace je A4, počet stran 108, ISBN 978-80-
87181-07-2, autor JUDr. Zdeněk Žižka.

Účast NRZP ČR na výstavě NON-HANDICAP 2012
3. – 5. dubna 2012 se na pražském Výstavišti PRAHA – HOLEŠOVICE 
konal 16. ročník výstavy NON-HANDICAP. Výstavu pořádala 
INCHEBA PRAHA spol. s r.o. NRZP ČR byla ofi ciálním partnerem 
výstavy. V rámci výstavy NON-HANDICAP 2012 připravila NRZP 

ČR doprovodný program. Ten se realizoval na stánku NRZP ČR 
a v připraveném konferenčním prostoru. Celkový objem doprovodného 
programu činil 6 hodin seminářů a diskuzí, a 21 hodin odborného 
sociálního poradenství na stánku NRZP ČR. Na svém stánku NRZP 
ČR poskytla, kromě zmíněného právního poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením a jejich zástupce, prostor k prezentaci členských 
organizací osob se zdravotním postižením, odborné publikace, informační 
tiskoviny a letáky a další informační materiál 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 30 m2, s vybavením pro poskytování právního poradenství 
a zázemí pro další organizace osob se zdravotním postižením. Vedle toho 
NRZP ČR vybudovala kavárnu s cukrárnou na ploše 100 m2.

Pořádání konferencí a seminářů
NRZP ČR v rámci aktivit projektu uspořádala 4 semináře pro 
doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2012, 1 konferenci 
k postavení osob se zdravotním postižením v ČR a 1 seminář 
k aplikaci nového občanského zákoníku.

Informační seminář Sociálně právní minimum pro osoby 
se zdravotním postižením
Datum: 3. dubna 2012
Místo: Praha, Výstaviště Holešovice
Zaměření: informační seminář pro organizace osob se zdravotním 
postižením z oblasti nové legislativy platné od 1. 1. 2012 
(zaměstnávání osob se zdravotním postižením, bydlení pro osoby 
se zdravotním postižením)
Přednášející: JUDr. Jan Hutař

Informační seminář Sociální reforma 2012
Datum: 4. dubna 2012
Místo: Praha, Výstaviště Holešovice
Zaměření: Dávky pro osoby se zdravotním postižením, změny od 1. 1. 2012
Přednášející: Lucie Kožnarová, DiS.

Seminář Jak chránit duševní zdraví a pomáhat v duševní nemoci
Datum: 4. dubna 2012
Místo: Praha, Výstaviště Holešovice
Zaměření: psychiatrická péče, komunitní práce, občanská sdružení 
duševně nemocných
Přednášející: MUDr. Martin Hollý (ředitel PL Bohnice), Ing. Martina 
Přibylová (NRZP ČR)
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Informační seminář Dávky a příspěvky
Datum: 5. dubna 2012
Místo: Praha, Výstaviště Holešovice
Zaměření: informace pro osoby se zdravotním postižením 
a organizace těchto osob o hlavních změnách v dávkových 
a příspěvkových systémech od 1. 1. 2012
Přednášející: Bc. Jitka Vrchotová, DiS.

Konference k postavení osob se zdravotním postižením v ČR v roce 2012
Datum: 31. května 2012
Místo: Praha
Zaměření: Naplňování opatření politik a programů ve prospěch osob se 
zdravotním postižením v ČR v roce 2012, vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením
Přednášející: Ing. Zdeněk Škromach (Senát ČR), Mgr. Monika 
Šimůnková (Úřad vlády ČR), Mgr. Jan Dobeš (MPSV ČR), 
Mgr. Martin Plíšek (MZ ČR), Mgr. Jan Uherka (NRZP ČR), Bc. Václav 
Krása (NRZP ČR), Jiří Vencl (NRZP ČR). Na konferenci byl zajištěný 
simultánní přepis mluveného slova a tlumočení do znakového jazyka.

Odborný seminář k aplikaci občanského zákoníku v podmínkách 
občanských sdružení osob se zdravotním postižením
Datum: 27. listopadu 2012
Místo: Praha, Státní ústav pro kontrolu léčiv
Zaměření: Spolkové právo, transformace občanských sdružení, veřejná 
prospěšnost, fi nancování spolků, zakládání nových obecně prospěšných 
společností, využití nové legislativy ke změně právní formy o.s. na o.p.s.
Přednášející: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (Ústav státu a práva AV 
ČR), Aleš Mrázek (Asociace veřejně prospěšných organizací), Lenka 
Kohoutová (PSP ČR)
Na semináři byl zajištěný simultánní přepis mluveného slova 
a tlumočení do znakového jazyka.

Provoz informačního portálu www.nrzp.cz
NRZP ČR provozuje webové stránky http://www.nrzp.cz/, které 
podávají informace o činnosti NRZP ČR, mezinárodních organizacích, 
jejichž je členem, o aktuálním dění v procesu tvorby politik a programů 
ve prospěch osob se zdravotním postižením a vyrovnávání jejich 
příležitostí v ČR, elektronické verze časopisu MOSTY aj.

PROJEKT ÚČAST NA TVORBĚ, REALIZACI A MONITOROVÁNÍ 
UCELENÝCH PLÁNŮ VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE 14 KRAJÍCH ČR
Doba realizace: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Koordinátor projektu: Jiří Vencl
Financování projektu z prostředků: Úřad vlády ČR 
– v rámci dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit 
občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2012

Cíl projektu:  
•  napomáhat monitorování a aktualizaci již přijatých Krajských 

plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
– v 9 krajích ČR,

•  metodicky a organizačně působit v 5 krajích, kde dosud 
nejsou přijaté krajské plány vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením, 

•  podporovat vytváření pracovních komisí pro přípravu 
a monitorování Krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením včetně zpracovávání vlastních návrhů 
na opatření, která by měla být součástí přijatého dokumentu,

•  na podporu sběru potřebných informací pořádat v jednotlivých 
krajích tematické semináře, k nejproblematičtějším oblastem života 
osob se zdravotním postižením – např. doprava, vzdělávání OZP,

•  koordinace činnosti členských organizací, sdružených 
na úrovni krajů v krajských radách osob se zdravotním 
postižením – při formulaci věcí společného zájmu 
a formulování potřebných opatření do krajského plánu 
vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním 
postižením,

•  podpora občanských sdružení osob se zdravotním 
postižením na regionální úrovni – rozvoj aktivní spolupráce 
a vytváření společného postupu vůči regionální státní správě 
a samosprávě,

•  prosazování strategických cílů NRZP ČR na úrovni krajů a regionů 
za účasti zainteresovaných pracovníků NRZP ČR, krajských 
koordinátorů, předsedů Krajských rad osob se zdravotním 
postižením, externích odborníků a dobrovolníků,

•  metodická a organizační činnost NRZP ČR v regionech 
s cílem rozšíření vzájemné spolupráce organizací sdružených 
v jednotlivých KRZP a přenos dobré praxe,

•  podpora aktivní a aktuální výměny informací z regionů na webu 
NRZP ČR – http://www.nrzp.cz – činnost v regionech,
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•  pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, pracovníky státní 
správy a samosprávy a organizace sdružené v KRZP a další 
spolupracující subjekty. Jedná se zejména o semináře na podporu 
programu „Mobilita pro všechny“ ve spolupráci s VVZPO, 
Euroklíče pro osoby se zdravotním postižením, problematika 
vzdělávání, dopravy, pracovního uplatnění, zdravotnictví pro osoby 
se zdravotním postižením atd.

Stručné zhodnocení projektu:  
Projekt byl realizován ve všech 14 krajích ČR. Mezi jednotlivými kraji 
jsou však veliké rozdíly. Porovnávání dosažených výsledků za příslušný 
rok je tedy třeba vyhodnocovat s ohledem na konkrétní podmínky, 
ve kterých se naše iniciativy realizují. Základem je jednak dobrá 
spolupráce občanských sdružení osob se zdravotním postižením v rámci 
kraje, a dále ochota spolupracovat ze strany krajských úřadů a krajských 
samospráv. Bez tohoto předpokladu nelze dosáhnou plánovaných cílů.

Významnou činností bylo také rozšíření webového portálu NRZP 
ČR o aktuální činnost v regionech tak, aby byly významným zdrojem 
informací pro širokou veřejnost. Vzhledem k tomu, že webové stránky 
NRZP ČR (www.nrzp.cz) jsou velice navštěvované, jsme přesvědčeni, 
že uváděné informace z regionů mají potřebnou publicitu. 

Projekt na rok 2012 předpokládal, že NRZP ČR bude mít 
svá regionální pracoviště ve 12 krajských městech a v Praze. 
Skutečnost roku 2012 – NRZP ČR provozovala po celý rok 
13 regionálních pracovišť, která byla také pracovištěm krajských 
koordinátorů. 

Projekt měl také prokazatelně veliký dosah na rozšíření 
informovanosti o problematice zdravotního postižení, v jeho 
různých podobách. K tomuto přispěly zejména pořádané 
tematické konference, které se setkaly vesměs s velikým zájmem 
široké veřejnosti. V roce 2012 bylo uskutečněno 21 krajských 
konferencí a 84 regionálních seminářů. Souhrnně se těchto 
edukačních a informačních akcí zúčastnilo přes 3 900 osob.
 
Závěry: V průběhu realizace projektu se podařilo splnit všechny 
plánované cíle. Realizaci projektu je tedy možné označit jako 
velice úspěšnou. Hlavní podíl na realizaci projektu mají vedle 
aktivistů KRZP zejména krajští koordinátoři NRZP ČR, 
na kterých spočívala organizace převážné většiny realizovaných 
aktivit.

Více o projektu na www.nrzp.cz

PROJEKT MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM ČR V OBLASTI VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ 
PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
ZAHRANIČNÍ ČINNOST NRZP ČR

Doba realizace: 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, program Podpora VÚA
Realizátor projektu: Ondřej Folk

V souladu s cílem projektu zastupuje NRZP ČR Českou republiku 
v mezinárodních organizacích European Disability Forum (EDF), 
Rehabilitation International (RI), Disabled Peoples‘ International 
(DPI) a FIMITIC, jichž je členem. Projekt se soustředí mj. na posílení 
mezinárodní spolupráce a zlepšení informovanosti o dění 
v oblasti zdravotního postižení na evropské a celosvětové úrovni 
a na obohacení o zkušenosti ze zahraničí.

NRZP ČR průběžně zajišťovala informační servis pro své členské organizace 
i další partnery, věnovala se překladům dokumentů a informacím pro interní 
a externí využití NRZP ČR, komunikaci s výše uvedenými mezinárodními 
organizacemi i s dalšími partnery, monitorování zahraničních webových 
stránek, tvorbě anglické verze svých webových stránek atd.

Zástupci NRZP ČR se dále zúčastnili řady zahraničních jednání, 
např. pravidelného zasedání předsednictva EDF v Kodani a na Kypru 
(Ayia Napa), schůze několika komisí organizace RI, schůze výkonného 
výboru Mezinárodní abilympijské federace, Valného shromáždění a 22. 
kongresu RI (vše v korejském Incheonu), konference „Aktivní Evropané 
se zdravotním postižením – zapojujme se!“ v Bruselu a Evropského 
parlamentu pro osoby se zdravotním postižením 2012 v Bruselu.



14

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

PROJEKT VÝUKA K RŮZNOSTI JAKO SOUČÁST MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0110
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název prior. osy: Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Web projektu: www.nejsmevsichnistejni.cz 
Realizátor projektu: Jitka Lišková

Stručný obsah projektu
Cílem projektu bylo přispět k eliminaci xenofobie (obavy z neznámého) 
a odbourávání bariér mezi většinovou společností a příslušníky 
menšin, a to pomocí nově vyvinutých vzdělávacích nástrojů, které 
umožní žákům základních a středních škol osvojit si základní principy 
správného vztahu k menšinám a vzájemné komunikace, a ty pak 
přirozeně aplikovat ve svém školním kolektivu i v běžném životě. 
Zvláštní pozornost byla věnována v ČR nejpočetnější menšině osob 
se zdravotním postižením. V rámci projektu byla vytvořena a pilotně 
v praxi základních a středních škol ověřena interaktivní multimediální 
výuková opora „Výuka k různosti“ vč. metodiky, jak učební oporu 
používat. Učební opora umožnila žákům, včetně žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a jejich učitelům získat komplexní informace 
o problematice vzájemného vztahu většinové společnosti a OZP, jejich 
vzájemné interakci a principech diverzity. 

Cíle projektu
Cílem projektu bylo přispět k eliminaci xenofobie (obavy 
z neznámého) dětí a žáků při komunikaci se světem zdravotně 
postižených (OZP). Současně měl projekt pomoci žákům se spec. 

vzděl. potřebami, vymezit se vůči majoritní společnosti v kontextu 
jejich handicapu. Projekt byl zaměřen na vytvoření učební 
opory „Výuka k různosti“ potřebné k výuce různosti v oblasti 
problematiky menšin, především menšiny OZP, protože menšina 
OZP je nejpočetnější menšinou ČR (1.015 milionu osob, což je 9,9 % 
populace ČR). Výstupní produkt nabízí 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 bylo 
podpořit výuku k různosti jako součásti multikulturní výchovy 
a prevence proti xenofobii, která se projevuje nejen v oblasti 
národnostní a rasové, ale i ve vztahu k menšině OZP.

Na závěr realizace projektu byla uspořádána konference pod názvem  
„Výuka k různosti na školách v ČR“ podtitul: inkluze v praxi, která 
se konala 25. 9. 2012 v Rezidenci primátora hl. m. Prahy. Součástí 
konference byly kromě příspěvků přednášejících i audiovizuální 
ukázky výstupů projektu a každý účastník si tak odnesl DVD učební 
opory „Výuka k různosti“.

Samotný projekt byl ukončen k 30. 9. 2012. Veškeré informace 
vč. projektových výstupů jsou dostupné na webových stránkách 
projektu www.nejsmevsichnistejni.cz  nebo v jednotlivých číslech 
Zpravodaje projektu, který je součástí těchto stránek.

NRZP ČR bylo v rámci tohoto projektu partnerem s fi nančním 
příspěvkem a hlavním garantem konference. Příjemcem dotace 
bylo Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o., Ostrava.
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PROJEKT PŘENOS ZKUŠENOSTÍ S FONDEM NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZE ZAHRANIČÍ DO ČR

Registrační číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00088
Doba realizace: 1. 3. 2012 – 31. 8. 2013
Koordinátor: Bc. Bohumila Miškovská Dis.
Financování: Projekt je podpořen z ESF – OP LZZ, prioritní osy 5.1.
 
Cílem projektu je zmapování fungování fondů na podporu 
zaměstnávání OZP ve Francii a Rakousku. V rámci projektu je 
založena tematická síť, která řeší problematiku zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením (OZP), a to nadstavbově formou přenosu 
zkušeností z Francie a Rakouska, kde jsou dlouhodobě funkční fondy 
na podporu zaměstnávání OZP, do kterých jsou odváděny „sankce“ 
zaměstnavatelů za neplnění povinného podílu v zaměstnávání 
OZP. Takto získané fi nanční prostředky pak různými formami 

podporují zaměstnávání OZP. Tematická síť je složená z žadatele 
NRZP ČR a dalších aktérů, kteří se problematice zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením v ČR věnují. Partnery jsou 
Asociace zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením, Unie pro 
podporované zaměstnávání,  Francouzská rada OZP pro evropské 
otázky a Rakouský pracovní svaz pro rehabilitaci.
Aktivity projektu: vypracování analýzy fondů na podporu 
zaměstnávání OZP ve Francii a Rakousku, vytvoření tematické 
sítě, realizace kulatých stolů, seminářů a konference za účasti 
členů tematické sítě, partnerů projektu a dalších zájemců, kteří 
se problematice zaměstnávání OZP věnují. Výstupem projektu bude 
vytvoření metodiky navrhující způsob založení, provozu a forem 
podpor obdobného fondu v České republice.

PROJEKT PŘENOS ZKUŠENOSTÍ PROTI DISKRIMINACI OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE
Registrační číslo: CZ.1.04/5.1./77.00203
Doba realizace: 2. 7. 2012 – 31. 12. 2013
Koordinátor: Bc. Bohumila Miškovská Dis.
Financování: z ESF – OPLZZ, prioritní osy 5.1. mezinárodní spolupráce
 
Projekt je realizován ve spolupráci se zahraniční expertkou ze Švédska 
Zdeňkou Šrámkovou. Cílem projektu je zmapovat systém obhajoby 
práv osob se zdravotním postižením na trhu práce ve Švédsku 

a dalších zemích. Na základě získaných zkušeností navrhnout systém 
obhajoby práv OZP na trhu práce v České republice. V rámci projektu 
byla založena  tematická síť, jejímž úkolem je navrhnout systém 
obhajoby práv OZP na trhu práce v ČR.
Výstupy projektu. Analýza obhajoby práv OZP na trhu práce 
ve Švédsku a dalších zemích, rozsáhlá informační kampaň o právech 
OZP na trhu práce, kulaté stoly, konference.
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PROJEKT EUROKLÍČ V PLZEŇSKÉM KRAJI

PROJEKT S EUROKLÍČEM DO ZAMĚSTNÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Doba realizace: 2010 – 2012
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Hříbek
Financování projektu: Plzeňský kraj, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Cíl projektu: Cílem projektu bylo nakoupit a nainstalovat ve veřejně 
přístupných objektech 66 Eurozámků a nakoupit a distribuovat držitelům 
průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onkologickým 
pacientům a rodičům dětí do tří let celkem 6 332 Euroklíčů. 
Stručné zhodnocení projektu: Všech 66 Eurozámků bylo 
nainstalováno, osazená místa byla řádně označena pamětními 
deskami s předepsanou publicitou a s jednotlivými provozovateli 
veřejně přístupných objektů byly podepsány smlouvy.

Euroklíče jsou průběžně distribuovány držitelům průkazů TP, ZTP, 
ZTP/P, diabetikům, stomikům, onkologickým 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,

•  prostřednictvím odborů sociálních věcí obcí s rozšířenou 
působností,

•  prostřednictvím distribučních míst Sítě mateřských center 
na území Plzeňského kraje

•  a prostřednictvím dalších distribučních míst.

Více informací o projektu na www.euroklic.cz

Doba realizace: březen 2011 –  květen 2012
Koordinátor projektu: Dominika Miškovská
Financování projektu: Financováno z OP LZZ projektu 
č. CZ.1.04/2.1.01/63.00052

Cílem projektu bylo zvýšení zaměstnatelnosti zájemců a uchazečů 
o zaměstnání resp. nezaměstnaných osob se zdravotním postižením, 
a to prostřednictvím nově vytvořených pracovních míst. Projekt 
byl zaměřený na dlouhodobě nezaměstnané osoby se zdravotním 
postižením a zájemce se zdravotním postižením, kteří byli v evidenci 
úřadů práce Plzeňského kraje, kde byl projekt realizován.

V rámci projektu bylo vytvořeno 24 pracovních míst a byly 
realizovány nástroje aktivní politiky zaměstnanosti (rekvalifi kace, 
motivační aktivity, příspěvek na mzdové náklady a poradenské 
činnosti). Všech 24 účastníků projektu prošlo všemi kurzy 
i motivačními semináři stejně jako bilanční diagnostikou a byli 
zaměstnáni po dobu sedmi měsíců ve cvičném zaměstnání jako 
distributoři Euroklíče.

Euroklíče byly distribuovány držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům a rodičům dětí 
do tří let věku v Plzeňském kraji prostřednictvím 24 distributorů.
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PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚŘADŮ PRÁCE
V KOMUNIKACI S OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ODBOURÁVÁNÍ BARIÉR)

Doba realizace: 2. července 2012 –  30. června 2014
Koordinátor projektu: Veronika Půrová
Financování projektu z prostředků: ESF – OP LZZ, 
prioritní osy 5.1. Mezinárodní spolupráce
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00202

Cílem projektu je zlepšit komunikaci a spolupráci pracovníků ÚP 
a osob se zdravotním postižením, a přispět tak i k efektivnímu 
řešení problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
V rámci projektu vznikla tematická síť, složená z odborníků 
a zainteresovaných aktérů v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, včetně zástupců generálního ředitelství úřadů práce. 
NRZP ČR ve spolupráci s partnery projektu, jimiž jsou Asociace 

zaměstnavatelů zdravotně postižených na straně české a Kompetens 
Centrum For Tilganglighet (Švédsko), vypracovala analýzu vzdělávání 
pracovníků úřadů práce, na jejímž základě pak bude vytvořena 
metodika a pilotní akreditovaný kurz komunikace s osobami se 
zdravotním postižením pro 100 pracovníků úřadů práce. Na analýze 
se podíleli odborníci na tuto problematiku ze Švédska.
Švédský partner byl vybrán jako zástupce členské země EU, v níž 
je problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
dlouhodobě a poměrně úspěšně řešena, k čemuž přispívá právě 
i vzdělávání pracovníků úřadů práce. Metodiku také doplní 
audiovizuální spot, v němž budou názorně předvedeny zásady 
komunikace s osobami s různými typy zdravotního postižení.
Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je červen 2014.

PARTNERSTVÍ NRZP ČR V PROJEKTECH MASARYKOVY UNIVERZITY 
– STŘEDISKA TEIRESIÁS

Spolupráce Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky a Střediska pro pomoc studentům se specifi ckými nároky 
(Teiresiás) Masarykovy univerzity probíhala v roce 2012 především 
v rámci dvou projektů fi nancovaných z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Realizace projektu Universal Learning Design – Inovace interpretačních 
a komunikačních služeb (ComIn) (OP VK, 07.0133), jenž byl zaměřen 
na zpřístupnění vysokoškolské výuky osobám se sluchovým postižením 
a s omezenou komunikační schopností, byla ukončena 31. července 
2012. Hlavními výstupy tohoto projektu jsou slovník českého znakového 
jazyka online, systém dispečinku tlumočení do znakového jazyka 
na Masarykově univerzitě, systém vzdělávání tlumočníků znakového 
jazyka a hybridní kniha jako multimediální modulární formát určený pro 
studium osob se specifi ckými nároky. 
Rozsáhlé zkušenosti NRZP ČR byly využity při evaluaci a testování 
vyvíjených konceptů – především hybridní knihy a slovníku znakového 
jazyka online. Dalším úkolem NRZP ČR byla propagace a medializace 

projektu prostřednictvím distribuce propagačních materiálů 
a publikováním mediálních výstupů. V průběhu projektu se NRZP ČR 
ujala rovněž náročného úkolu přípravy videostopy – překladu textu 
do znakového jazyka pro jeden ze zpracovávaných titulů hybridní knihy.
Pole působností inovací ve smyslu „universal learning design“ je dále 
rozšiřováno v rámci současného projektu Universal Learning Design – 
Inovace dokumentových formátů (FormIn) (15.0225). Jeho podstatou 
je především formátová inovace studijních programů akreditovaných 
na Masarykově univerzitě tak, aby byly aplikovány standardy “universal 
learning design” ve výuce osob s těžkým zrakovým a pohybovým 
postižením. Těžištěm celého projektu je m.j. vytvoření celostátní 
knihovny dokumentů splňujících tyto standardy a další rozvoj hybridní 
knihy jako multimediálního výukového formátu. 
Role NRZP ČR je podobná její úloze v projektu ComIn; hlavními 
testovanými výstupy jsou tentokrát nové aplikace hybridní knihy 
(prohlížeč, editor) a rozhraní celostátní knihovny pro zrakově postižené.



18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA

PROJEKT PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČR 
(ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY)

Doba realizace: 1. prosince 2011 – 30. listopadu 2012
Koordinátor projektu: Jiří Vencl
Financování projektu z prostředků: Program Evropské unie pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu PROGRESS (2007 – 2013). 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
se dlouhodobě zabývá problematikou obhajoby práv a zájmů osob 
se zdravotním postižením. V této souvislosti také sleduje projevy 
přímé a nepřímé diskriminace osob se zdravotním postižením v ČR. 
I přesto, že od roku 2010 existuje potřebná legislativa chránící práva 
osob se zdravotním postižením před diskriminací z důvodu jejich 
zdravotního postižení, není tato problematika ve společnosti všeobecně 
akceptována. Důvodem tohoto stavu je také malá míra povědomí osob 
se zdravotním postižením o uplatňování svých individuálních práv.

Na podporu těchto osvětových aktivit poskytla Evropská komise Národní radě 
osob se zdravotním postižením České republiky v roce 2012 finanční prostředky 
na informační kampaň pod názvem ROVNÁ PRÁVA PRO VŠECHNY.

Cíl projektu:
•  Poukázat na používání stereotypů vůči osobám se zdravotním postižením, 

neadekvátní terminologie používané vůči osobám se zdravotním 
postižením na všech úrovních, které jsou hluboce zakořeněné ve společnosti;

•  Informovat o skutečných problémech osob se zdravotním 
postižením mezi experty a širokou veřejností;

•  Upozornit na případy vícenásobné diskriminace – např. žen se 
zdravotním postižením;

•  Upozornit na chybějící předpisy, které by odpovídajícím 
způsobem prováděly přijatou legislativu v praxi;

•  Rozšířit povědomí o vlastních právech a jejich praktickém uplatňování 
ze strany osob se zdravotním postižením;

•  Podpořit bezplatné poradenství v oblasti uplatňování lidských 
práv lidí se zdravotním postižením, včetně  zřízení  specializované 
poradny pro tuto oblast – přímo v sídle NRZP ČR;

•  Chybějící povědomí o vlastních právech a jejich praktickém 
uplatňování ze strany osob se zdravotním postižením. 

Výstupy projektu:
•  Uspořádání 14 tematických konferencí ve všech krajích ČR;

•  Uspořádání 30 workshopů v jednotlivých krajích;

•  Provedení dotazníkového šetření – diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení;

•  Vydání informačního letáku o diskriminaci osob se zdravotním 
postižením a způsobech obrany proti ní;

•  Vydání publikace „Projevy a formy diskriminace osob 
se zdravotním postižením“;

•  Zřízení specializované poradny řešící případy diskriminace osob 
se zdravotním postižením v rámci poradenské činnosti NRZP ČR;

•  Vytvoření sítě dobrovolných aktivistů pro sběr dat z různých 
oblastí života osob se zdravotním postižením;

•  Soustředění návodů a doporučení pro média a širokou veřejnost;

•  Zveřejňování rozsudků soudů, stanovisek Veřejného ochránce práv, 
prezentace případů diskriminace osob se zdravotním postižením;

•  Vzdělávání poradců v oblasti praktického uplatňování lidských 
práv osob se zdravotním postižením.

Více o projektu a problematice diskriminace naleznete 
www.nrzp.cz/diskriminace.

Naleznete zde například:
•  Výsledky dotazníkového šetření mezi lidmi se zdravotním 

postižením;

•  Informace o zobrazování lidí se zdravotním postižením v médiích;

•  Informace pro osoby se zdravotním postižením – informační leták;

•  Publikaci „Projevy a formy diskriminace osob se zdravotním 
postižením“.
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PROJEKT DOBROVOLNICTVÍ MEZI OSOBAMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Doba realizace: 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012
Místo realizace projektu: Česká republika
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
Realizátor projektu: Mgr. Michal Dvořák

NRZP ČR realizuje od roku 2005 projekt Dobrovolnictví mezi 
osobami se zdravotním postižením. Základním cílem projektu 
je rozvoj práce s dobrovolníky, v souladu se zákonem č. 198/2002 
Sb. a udělenou akreditací, v rámci NRZP ČR a jejích členských 
organizacích. Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním 
postižením, a to bez rozdílu věku či typu postižení, jejich rodiče 
a rodinní příslušníci a členové organizací osob se zdravotním 

postižením sdružených v NRZP ČR. Oblast dobrovolnické služby 
odpovídá podle § 2 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb. pomoci osobám 
se zdravotním postižením, a to bez rozdílu věku či typu postižení.

NRZP ČR byla do konce roku 2012 akreditovanou vysílající 
organizací v dobrovolnické službě. V roce 2012 měla uzavřené 
smlouvy o výkonu dobrovolnické služby s 80 dobrovolníky, kteří 
pomáhali v členských organizacích NRZP ČR a organizacích 
osob se zdravotním postižením. Dobrovolníci se věnovali pomoci 
v osobní asistenci, organizačních a administrativních činnostech 
a při pořádání aktivizačních služeb a akcích pro osoby se zdravotním 
postižením.

PORADENSTVÍ NRZP ČR

Doba realizace: od roku 2006
Koordinátorka projektu:  Šárka Žežulková
Financování projektu: MPSV ČR, Magistrát města Brna, 
Magistrát města Pardubic, Magistrát města Plzně, Krajský úřad 
Pardubického kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad 
Středočeského kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje

Popis projektu:
Poradny NRZP ČR poskytují své služby lidem s nejrůznějšími 
typy zdravotního postižení, seniorům, ale také jejich rodinným 
příslušníkům, osobám pečujícím a dalším lidem, kteří mohou 
potřebovat radu či pomoc. Je zajišťováno zejména odborné sociální 
a sociálně právní poradenství. Poradny se nacházely v Praze, Brně, 
Pardubicích, Plzni, Olomouci, Ostravě a Ústí nad Labem – ta byla 
začátkem roku 2013 uzavřena z fi nančních důvodů.  
V roce 2012 využilo služeb sedmi poraden 13 940 klientů, kterým 
bylo poskytnuto celkem 19 140 služeb, z toho 5 107 kontaktů 
(krátkých dotazů) a 14 033 intervencí (delších dotazů, především 
odborného rázu).
Od počátku roku 2012 se do služeb poraden promítla reforma 
sociálních služeb. Mnoho klientů přicházelo s dotazy týkajícími se 
nově přijatého zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením, novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách i novelizací prováděcí vyhlášky č. 505/2006. Tyto tři předpisy 
se dotkly prakticky všech osob se zdravotním postižením i seniorů, 
a to ať již jde o průkazy OZP, příspěvek na péči, přiznávání příspěvku 
na mobilitu či příspěvek na kompenzační pomůcky nebo jiné dávky. 
Pro naše klienty bylo velmi obtížné se zorientovat v novém systému, 

který souvisel se změnou působnosti úřadů a převedením výplaty 
sociálních dávek a příspěvků na úřady práce. Mnoho problémů 
přinesla i špatná situace úřadů práce, které od počátku roku nestíhaly 
vyřídit administraci všech dávek, mnoho příspěvků bylo vyřízeno se 
zpožděním a nezřídka se stávalo, že příspěvky nebyly vyřízeny vůbec, 
ztrácely se materiály klientů a docházelo k mnoha nedorozuměním. 
Kromě nových dávek a změnou ve výplatě stávajících dávek související 
s novými a novelizovanými legislativními předpisy samozřejmě 
přicházeli klienti i s dávkami, u kterých ke změnám nedošlo nebo byly 
změněny jen minimálně, např. příspěvek na bydlení, přídavky na děti 
a další. 
V důsledku změn došlo od ledna do května 2012 k nárůstu dotazů, 
a to až do té míry, že v lednu 2012 bylo požadavků ze strany klientů 
téměř dvojnásobné množství v porovnání s prosincem 2011. 
V průběhu roku se však situace postupně zklidnila a prakticky 
od června a července bylo požadavků ze strany klientů standardní 
množství, jen s mírným nárůstem. 
V průběhu celého roku 2012 bylo nejvíce dotazů týkajících 
se výplaty různých sociálních dávek, zejména pak příspěvku 
na péči, v pořadí druhé nejčastější byly dotazy týkající se 
přiznávání a užívání výhod souvisejících s průkazy OZP (TP, ZTP 
a ZTP/P). Již tradičně byly na třetím místě co do četnosti dotazů 
zastoupeny dotazy týkající se invalidních (ale také starobních, 
vdovských či sirotčích) důchodů a plateb sociálního, zdravotního 
a nemocenského pojištění.

Na webových stránkách NRZP ČR byla nově spuštěna E-poradna, 
kterou vyřizují pracovníci brněnské poradny:  http://poradna.nrzp.cz/
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PROJEKT EUROKLÍČ 
V OLOMOUCKÉM, JIHOMORAVSKÉM A PARDUBICKÉM KRAJI 2012

Doba realizace: 2012
Koordinátor: Mgr. Pavel Hříbek
Financování projektů: z prostředků MMR ČR, MD ČR, 
Olomouckého, Jihomoravského a Pardubického kraje
Cíl: Zajistit osobám se ZP a rodičům malých dětí rychlou 
a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových 
plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze 
použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 550 míst.

Cílové skupiny, distribuční místa a publicita: Euroklíč může 
zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, 
stomik a onkologický pacient, který má bydliště v uvedených 
krajích. Centrálními distribučními místy Euroklíčů jsou 
Regionální pracoviště a poradny NRZP ČR pro jednotlivé 
kraje. Distribuce Euroklíčů probíhá rovněž prostřednictvím 
městských úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným 
obecním úřadem prostřednictvím odborů sociálních věcí a také 
prostřednictvím Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR. Veřejná 
sociální zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem 
a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto 
si mohou Euroklíč dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let 
prostřednictvím Sítě mateřských center. Uvedené cílové skupiny 
potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený 
prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení 
těm, pro něž jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími 

skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami 
apod.). Každé místo osazené Eurozámkem bylo označeno pamětní 
deskou a databáze všech osazených míst je na www.euroklic.
cz a vyšla i v tištěné podobě jako „Průvodce po místech v ČR, 
osazených Eurozámky“.

STRUČNÉ ZHODNOCENÍ PROJEKTŮ:   
Euroklíč v Olomouckém kraji 2012 – spolufinancován z rozpočtu 
kraje, rozsah: 617 Euroklíčů, 9 Eurozámků. 

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012 – spolufinancován 
z rozpočtu kraje, rozsah – 1.855 Euroklíčů, 30 Eurozámků. 

Euroklíč v Olomouckém a Jihomoravském kraji 2012 
– spolufinancován z MMR ČR (pouze pro objekty obcí, kraje 
a státu), rozsah – 4.388 Euroklíčů, 40 Eurozámků. 

Euroklíč v Pardubickém kraji 2012 – spolufinancován z rozpočtu 
kraje, rozsah – 395 Euroklíčů, 5 Eurozámků. 

Závěr: Vzhledem k početnosti cílových skupin a vzhledem 
k velkému zájmu ze strany provozovatelů veřejně přístupných 
objektů ve zmíněných krajích byla uspokojena pouze část žadatelů 
a bude potřeba v projektu v příštích několika letech intenzivně 
pokračovat. 

PROJEKT MOSTY 2012
Ve Žďáru nad Sázavou se 21. března 2013 již podesáté udílely ceny 
MOSTY 2012. Záštitu nad akcí převzala stejně jako v minulosti Livia 
Klausová, manželka bývalého prezidenta České republiky, která 
se ceremoniálu opět zúčastnila. Za rok 2012 bylo nominováno celkem 
71 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 opět 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, kraje Vysočina, města Žďáru nad Sázavou a NRZP ČR, 
pak ve druhém kole rozhodl o vítězích jednotlivých kategorií. 

Hlavním partnerem udílení cen je Metropolitní univerzita Praha. 
Hlavními partnery letošního udílení cen byly Kraj Vysočina a město 
Žďár nad Sázavou. Partnery pak Střední zdravotnická škola a Vyšší 
odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Hotelová škola Světlá 
a Obchodní akademie, Ústav sociální péče Křižanov, DOMEAplast 
s.r.o., Jan Nižník – ELVIS. Mediálním partnerem cen MOSTY 2012 
byl Žďárský deník. Slavnostní předávání cen se jako v předchozích 
letech konalo za fi nanční podpory Úřadu vlády ČR.

Akce se kromě první dámy zúčastnili například Dagmar Zvěřinová, sta-
rostka města Žďáru nad Sázavou, Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina, Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí 
a prorodinnou politiku. V rámci hudebního programu tradičně vystoupil 
Laďa Kerndl, dále pak Dětský pěvecký sbor Žďáráček a barytonista Jakub 
Pustina. Slavnostní předávání završil kratší koncert skupiny K.T.O.
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Statistika:
Celkem bylo letos na udělení ceny nominováno 71 projektů 
a osobností. Počet nominací v jednotlivých kategoriích:

I. KATEGORIE
Cena pro instituci veřejné správy – 7 návrhů

II. KATEGORIE
Cena pro nestátní subjekt – 15 návrhů

III. KATEGORIE
 Cena pro osobnost hnutí osob 
se zdravotním postižením – 38 návrhů

IV. KATEGORIE
Zvláštní cena – 11 návrhů

I. KATEGORIE – INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY

Vítěz: Knihovna Jiřího Mahena v Brně
– za bezbariérovost a soustavnou péči o uživatele s různými druhy 
handicapů v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

Ostatní fi nalisté:
Městská část Praha 6 – za webovou aplikaci 
www.bezbarierova6.cz. Šestka bez bariér přináší informace 
o přístupnosti vybraných objektů na území městské části Praha 6.

Městský úřad Ostrov – za dlouhodobou podporu služeb a aktivit 
ve prospěch osob se zrakovým postižením.

Odbor sociálních věcí Karlovarského kraje – za vytvoření koncepce 
péče o osoby s duševním onemocněním na území kraje.

Pardubický kraj – za podporu osob se zdravotním postižením a jejich 
organizací.

II. KATEGORIE – NESTÁTNÍ SUBJEKT

Vítěz: ZOO Liberec
za zpřístupnění zahrady, toalet a občerstvení osobám na vozíčku.

Ostatní fi nalisté:
Archipel – za provoz chráněné dílny a pořádání kulturních akcí 
na zámcích a hradech pro děti s postižením.

Český rozhlas Olomouc – za podporu publicity o osobách 
se zrakovým postižením.

Taneční skupina VerTeDance – za zapojení tanečnic se zdravotním 
postižení do skupiny.

Vodafone Czech Republic – za službu eScribe umožňující osobám 
se sluchovým postižením dorozumívat se vizuální komunikací.

III. KATEGORIE 
– OSOBNOST HNUTÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Vítěz: Jaroslav Paur
za celoživotní podporu osob se sluchovým postižením.

Ostatní fi nalisté:
Hana Rabenhauptová – za mnohaletou činnost ve prospěch osob 
se zdravotním postižením ve městě Prachatice.

Pavel Rogaczewski – za mimořádné zásluhy ve prospěch osob 
se zdravotním postižením v Karlovarském kraji od roku 1969.

Heřman Volf – za výkon, kterým všem handicapovaným ukázal, 
že se v životě dá prosadit a uskutečnit náročné cíle.

Jaroslav Winter – za aktivní začleňování osob se sluchovým 
postižením do společnosti.

IV. KATEGORIE – ZVLÁŠTNÍ CENA

Vítěz: Milan Jančo
za systematické dokumentování přístupnosti památek spravovaných 
Národním památkovým ústavem z hlediska potřeb a požadavků 
návštěvníků s pohybovým omezením.

Ostatní fi nalisté:
Marta Labojová – za osobní podíl na implementaci nových metod 
vzdělávání dětí s těžkým zdravotním postižením.

Eva Sikorová – za dlouhodobou aktivní pomoc handicapovaným 
osobám a studujícím seniorům.

Jan Škrkal – za nápad a realizaci pěti Parkinsoniád s cílem zapojit 
nemocné z celé Evropy.

Jaroslav Švenda – za celoživotní pomoc a podporu občanským 
sdružením na pomoc osobám se zdravotním postižením.
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY
1. Vybraná mediální témata v roce 2012

•  Projekt Euroklíč v jednotlivých krajích

•  Téma zdravotnictví – čekací doba, dojezdové časy, 
nadstandard, petice proti rušení nemocnic

•  Demonstrace a happening před Ministerstvem zdravotnictví

•  Celoroční téma sKaret – karta sociálních systémů 
a zmatek kolem karet ZTP

•  Happening před MPSV (sKarty)

•  Nefunkční IT systém na úřadech práce, 
změny ve vyplácení sociálních dávek

•  Opakovaná zpoždění ve výplatách sociálních dávek

•  Demonstrace 17. listopadu

•  Příspěvek na mobilitu

•  Problematika nového posuzování zdravotního postižení

Zneužívání OZP a útoky na OZP:

•  Skupina na Facebooku proti lidem se zdravotním postižením

•  Krádeže specializovaných pomůcek pro OZP

•  Parkování na místech vyhrazených pro OZP 
a zneužívání parkovacích průkazů

•  Upozornění na podvodné sbírky a charitativní akce

2. Statistika

Počet tiskových konferencí: 18.

13. 1. 2012
Tisková konference k přístupnosti Úřadů práce, 
a to v rámci zahájení činnosti Úřadů práce v rámci reformy

1. 2. 2012
Mimořádná tisková konference ke krizové situaci rodin, 
kterým byl zrušen sociální příplatek

22. 2. 2012
Tisková konference k přípravě Nařízení vlády o časové 
a místní dostupnosti zdravotní péče a k nadstandardům

28. 3. 2012
Tisková konference poskytovatelů sociálních služeb 
v rámci jednání o navýšení prostředků o 500 mil. korun 
na sociální služby

18. 4. 2012
Tisková konference RV NRZP ČR k celonárodní demonstraci 
21. 4. 2012 v Praze na Václavském náměstí

31. 5. 2012
Tisková konference k jednání Republikového shromáždění NRZP ČR

6. 6. 2012
Tisková konference – blokáda MPSV ČR 
v rámci veřejných protestů STOP Vládě

26. 6. 2012
Tisková konference k návrhu Senátu na změnu zákona 
k omezení platební funkce Karty sociálních systémů

28. 6. 2012
Mimořádná tisková konference k situaci ve zdravotnictví 

12. 7. 2012
Tisková konference k podání stížnosti Úřadu ombudsmana 
ve věci zhoršení dostupnosti zdravotní péče

13. 8. 2012
Tisková konference k aktuální situaci kolem sKaret, 
reakce na stanovisko veřejného ochránce práv P. Varvařovského

30. 8. 2012
Tisková konference – happening před MPSV ČR 
k tématu zavádění Karty sociálních systémů

4. 10. 2012
Tisková konference k dopadům sociální reformy

11. 10. 2012
Tisková konference o realizaci projektu Euroklíč v Pardubickém kraji

23. 10. 2012
Tisková konference k výstupům projektu Rovná práva pro všechny
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25. 10. 2012
Tisková konference krizového štábu 
– bezprecedentní ohrožení nemocniční péče

20. 11. 2012
Mimořádná tisková konference k podání trestního oznámení 
v souvislosti s přípravou a provozováním Karty sociálních systémů 

17. 12. 2012
Tisková konference „Vstřícná banka – Handicap friendly “
aneb, co dělají banky pro klienty se zdravotním postižením

Počet avizovaných mediálních aktivit (konference, návštěvy 
ze zahraniční, zákony, jednání s úřady, demonstrace, 
happeningy apod.) a tiskových a informačních zpráv: desítky.

Rozhovory, autorské komentáře, články a reportáže v médiích 
v řádech několika stovek. Předseda V. Krása, místopředsedkyně 
J. Hrdá, ředitel legislativního odboru J. Hutař a další představitelé 
NRZP ČR se dále pravidelně účastnili některých rozhlasových 
a televizních pořadů (Máte slovo – 23. 2., 13. 9., 
Události, komentáře – 4. 1., 13. 3., 7. 8., 20. 11., 7. 12., 
Černé ovce, Reportéři – 13. 2., Interview ČT – 7. 8., 
Hyde Park – 2. 10., Otázky Václava Moravce – 2. 12., 
Nedělní partie – 2. 9., Radiožurnál – 30. 8. atd.). 

V roce 2012 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří 
celoplošných televizí odvysílalo minimálně 50 reportáží s tematikou 
zdravotního postižení za přítomnosti NRZP ČR.
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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 dystrofi ků 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.
463 31 Nová Ves 198 

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

FIT-ILCO ČR, o.s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8

Handicap Žatec
Stavbařů 2696, 438 01 Žatec

HRA-WAY
Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3
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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

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 fi brosou
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

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
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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

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

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 C-M-T
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
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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

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 2012
Dne 19. 4. 2012 byl republikovým výborem NRZP ČR schválen roz-
počet organizace na  rok 2012. Hospodaření organizace bylo odvislé 
od  poskytnutých dotačních prostředků, od  darovaných fi nančních 
prostředků a prostředků získaných vlastní činností. Hospodaření bylo 
sledováno za celou organizaci s tím, že projekty měly přiřazeny jednot-
livá čísla středisek.

Hlavními zdroji příjmů byla podpora pěti projektů v celkové výši 7 022 tis. 
Kč Úřadem vlády ČR, dotace poskytnutá Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR ve výši 4 292 tis. Kč na Poradenství NRZP ČR. Na tuto službu 
byly poskytnuty i fi nanční příspěvky od krajů a měst. Dalšími zdroji bylo 
fi nancování ostatních projektů, o nichž se hovoří v textu výroční zprávy.

Celkem bylo vyúčtováno 39 dotací a 13 příspěvků a darů. Všechny přijaté 
fi nanční prostředky byly vyúčtovány dle příslušných metodik poskytovatelů 
v řádném termínu. U víceletých projektů byly podávány pravidelné monito-
rovací zprávy. Požadované limity spoluúčastí byly v předepsané výši naplně-
ny i zásluhou našich dárců a partnerů, kteří poskytli fi nanční a věcné dary.  

Hospodaření organizace včetně zprávy revizní komise bylo předloženo 
Republikovému shromáždění a dne 25. 4. 2013 bylo schváleno.

Účetnictví a daně za rok 2012 zpracovávala účetní fi rma AT Offi  x s.r.o. 
Účetnictví NRZP ČR podléhá auditu, který zpracovala Ing.  Anithea 
Škodová, výrok auditora je součástí této výroční zprávy.

účet název  ukazatele celkem  (v tis. Kč)
NÁKLADY CELKEM 38 538

501 spotřeba materiálu 5 835
502 spotřeba energie 711
511 opravy a udržování 73
512 cestovné 855
513 náklady na reprezentaci 359
518 ost. služby 8 411
521 mzdové náklady 15 817
524 zákonné sociální pojištění 4 551
525 ostatní sociální pojištění 59
538 ostatní daně a poplatky 40
543 odpis nedobytné pohledávky 9
545 kurzové ztráty  2
549 jiné ostatní náklady 152
551 odpisy DNHM 944
581 poskytnuté příspěvky 720

VÝNOSY  CELKEM 39 484
602 tržby z prodeje služeb 1 773
604 tržby z prodeje zboží 465
644 úroky 6
645 kurzové zisky 1
649 jiné ostatní výnosy 818
654 tržby z prodeje materiálu 1
682 přijaté příspěvky 7 368
684 přijaté členské příspěvky 60
691 provozní  dotace 28 992

HOSPODÁŘSKÝ  VÝSLEDEK +/- + 946
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
AAA Auto a.s.
Asociace krajů ČR
Asociace občanských poraden
Asociace poraden pro zdravotně postižené
CarClub s.r.o.
Coca-Cola HBC Česká republika s.r.o.
Časopis Parkinson
Časopis Roska
Česká asociace pečovatelské služby
ČSOB Praha
Hendaver o.s.
Hlavní město Praha
Incheba Praha s.r.o.
ITA Elektro s.r.o.
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Jitka Wernerová
Karlovarský kraj
Kofola a.s.
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Loana Rožnov a.s.
Magistrát města Brna
Magistrát města Olomouc
Magistrát města Pardubic
Magistrát města Plzeň

Město Krnov
Město Ostrov
Město Plzeň – Slovany
Město Rokycany
Metropolitní univerzita Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Mont Group s.r.o.
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Otakar Tragan
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Pražská teplárenská a.s.
Romax produkce
Síť mateřských center 
Státní fond dopravní infrastruktury
Střední zdravotnická škola Ruská
Středočeský kraj
Svaz měst a obcí ČR
Top Hotel Praha
Úřad vlády ČR
Ústecký kraj
Veletrhy Brno a.s.
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
Zlínský kraj
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
APEX gaming EUROPE a.s.
BONVER WIN
BOVA 
ČSOB Praha
FRIMARK CZ
Hexnerová I.
Hlavní město Praha
Královéhradecký kraj
Město Rousínov
Multigate a.s.

Nadace Agrofert Holding
Nadace Děti-kultura-sport
Nakladatelství UMÚN s.r.o.
Opltová Ivana
Pardubický kraj
Pražská teplárenská a.s.
Raiff eisenbank a.s.
Skálová Marlene
Vratislav Vaverka
Zobaník B.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

Vydala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Místo vydání: Praha
Datum vydání: 28. 6. 2013



Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky

Partyzánská 1/7 / 170 00  PRAHA 7

telefon: 266 753 421 / fax: 266 753 431
e-mail: nrzpcr@nrzp.cz
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