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NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

ÚVODNÍ SLOVO
Rok 2013 byl rokem, kdy Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR postupně přesvědčila veřejnost o škodlivosti 
reformních kroků MPSV ČR ve vztahu k osobám se zdravotním 
postižením. Postupně se podařilo přesvědčit čelní představitele 
státu o tom, že sKarta, změna v posuzování nároků na průkazy 
OZP, zrušení institutu osob zdravotně znevýhodněných a nový 
způsob posuzování nároku na příspěvek na péči byly chybnými 
kroky, které je potřeba napravit. Ještě v roce 2013 se podařilo schválit 
zákon o zrušení sKarty, takže tato karta přestala k 30. 4. 2014 
platit. Současně se podařilo přijmout novelu zákona č. 329/2011 
Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který 
oddělil posuzování nároku na průkaz osob se zdravotním postižením 
od posuzování nároku na příspěvek na péči. Tato změna začala platit 
od 1. 1. 2014. Současně byly připraveny další kroky k odstraňování 
neblahých důsledků sociální reformy vlády pod předsednictvím Petra 
Nečase.

Mimo toto hlavní úsilí se NRZP ČR aktivně účastnila dvou velkých 
společenských aktivit v oblasti zdravotnictví. První z těchto aktivit 
byla aktivní účast NRZP ČR v krizovém štábu nemocnic, který 
zabránil rušení menších nemocnic, a tím zachoval dostupnou 
zdravotní péči i pro osoby se zdravotním postižením. Štáb opakovaně 
vystupoval veřejně a jednal intenzivně s Ministerstvem zdravotnictví 
ČR a koncem roku dosáhl významných úspěchů při stabilizaci 
veřejného zdravotnictví. Druhou aktivitou v oblasti zdravotnictví byla 
aktivní účast v Krizovém štábu lázní. Tento štáb vznikl jako reakce 
na snahu vedení Janských Lázní zrušit Dětskou léčebnu Vesna. NRZP 
ČR byla organizátorem několika veřejných vystoupení a intenzivně 
se účastnila jednání s vedením Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Výsledkem této aktivity bylo nejen zachování Dětské léčebny 
Vesna, ale i navýšení finančních prostředků pro české lázeňství 
a změkčení podmínek pro indikaci lázeňské léčby.

NRZP ČR i v roce 2013 splnila svůj základní úkol, kterým je obhajoba 
práv a zájmů osob se zdravotním postižením. V průběhu roku 2013 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 finančních zdrojů, a tím i k další restrikci 
našich poraden.

V březnu 2013 se uskutečnil již 10. ročník předávání cen MOSTY, 
tentokrát se ceny předávaly v Kulturním domě ve Žďáru nad 
Sázavou. Hlavními partnery předávání cen byl Kraj Vysočina a město 
Žďár nad Sázavou. Předávání cen mělo již jako tradičně vysokou 
úroveň. Přístup hlavních partnerů byl příkladný a zaslouží si naše 
poděkování.

NRZP ČR pokračuje v realizaci projektu Euroklíč, a to 
v Olomouckém, v Jihomoravském, Středočeském a Plzeňském kraji. 
Nově byl projekt zahájen také v Pardubickém kraji. Mimo tyto 
projekty jsme realizovali mnoho dalších projektů, které zlepšují 
prostředí pro osoby se zdravotním postižením.

Tváří NRZP ČR se stala populární zpěvačka paní Tereza Kerndlová, 
která významným způsobem podporuje činnost naší organizace. Je 
hlavní tváří sbírky Kontopomoci.cz a účastní se všech významných 
akcí, které NRZP ČR připravuje. Je to významná pomoc pro naši 
činnost.

Za prosazení našich záměrů v obhajobě práv osob se zdravotním 
postižením a realizaci řady projektů ve prospěch osob se zdravotním 
postižením patří poděkování všem členským organizacím NRZP ČR, 
pracovníkům NRZP ČR, dobrovolníkům, kteří nám pomáhají, ale 
také všem sponzorům a těm, kteří nás podporovali.

Mgr. Václav Krása
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NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR vznikla 
na ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně 
postižených dne 27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co 
nejefektivnějšího způsobu spolupráce organizací zdravotně postižených 
v rámci ČR. NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním 
orgánem pro obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů 
osob se zdravotním postižením. Spolupracuje s orgány státní správy 
a samosprávy v ČR a mezinárodními organizacemi a institucemi, 
je nyní největším a nejreprezentativnějším zástupcem organizací 
osob se zdravotním postižením v ČR. Z tohoto důvodu je hlavním 
poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně postižené občany 
a 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 People‘s’ International, 
Rehabilitation International, European Disability Forum a FIMITIC.
Odborníci NRZP ČR pracují v řadě odborných týmů státních institucí 
a samosprávných orgánech. Působí například na Ministerstvu 
dopravy ČR, na MPSV ČR nebo při posuzování projektů na SFDI ČR.
NRZP ČR má celostátní působnost. Organizačními jednotkami 
na úrovni krajů jsou krajské rady osob se zdravotním postižením. 
V rámci krajské struktury pracují koordinátoři jako profesionální 

pracovníci, kteří pomáhají krajským radám osob se zdravotním 
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 ČR 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 ČR sdružovala 
k 31. 12. 2013 celkem 103 organizací osob se zdravotním postižením 
nebo jejich zástupců. NRZP ČR zároveň byla zřizovatelem šesti o. p. s., 
a to Centra pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, Centra pro 
zdravotně postižené Karlovarského kraje, Centra pro integraci osob se 
zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, Centra pro zdravotně 
postižené Pardubického kraje, Centra pro zdravotně postižené a seniory 
Středočeského kraje a Centra pro zdravotně postižené Ústeckého kraje.

NRZP ČR v roce 2013 zaměstnávala celkem 84 osob a podíl 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila ve výši 83‚7%.

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR 
Činnost Národní rady osob se zdravotním postižením ČR je rozvíjena 
na následujících úrovních:

1. NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI
•• zastupování ČR ve světové organizaci – Rehabilitation 

International (RI),
•• zastupování ČR ve světové organizaci – Disabled People‘s 

International (DPI),
•• zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se 

zdravotním postižením a jejich organizací – European Disability 
Forum (EDF),

•• zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci občanů 
s tělesným postižením (FIMITIC)

•• využívání informačního servisu zejména EDF, RI a DPI,
•• prezentace informací ze zahraničí, 
•• prezentace ČR v zahraničí.

2. NA REPUBLIKOVÉ ÚROVNI
•• naplňování funkce hlavního poradního orgánu Vládního výboru 

pro občany se zdravotním postižením,

•• spolupráce s významnými institucemi a 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.
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR
Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením 
České republiky je Republikové shromáždění, které se sešlo dne 
3. 12. 2013 v Praze. Republikové shromáždění přijalo prohlášení 
delegátů XIV. Republikového shromáždění ze dne 3. 12. 2013 
k mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením.

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ XIV. REPUBLIKOVÉHO 
SHROMÁŽDĚNÍ NRZP ČR ZE DNE 3. 12. 2013 
K MEZINÁRODNÍMU DNI OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM:
„My, delegáti XIV. Republikového shromáždění NRZP ČR u příležitosti 
Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením vyzýváme 
představitele politických stran, které v současné době připravují 
strategická rozhodnutí na další období, aby do nich zahrnuly také 
systémové změny, které zlepší životní podmínky osob se zdravotním 
postižením.
Mezinárodní společenství i Česká republika přijaly v minulosti celou 
řadu závazků souvisejících s právy osob se zdravotním postižením 
a zařadily je do všech stránek rozvoje společnosti. Existuje však rozdíl 
mezi zamýšlenými záměry a skutečnou praxí. S ohledem na tuto 
skutečnost jsme přesvědčeni, že je nadále nezbytné, abychom v rámci 
letošního Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením apelovali 
na představitele státu, aby dostáli svým slibům a zahrnuli kvalitu 
života osob se zdravotním postižením do svých cílů v nadcházejících 
letech.
Česká republika již v roce 2009 ratifikovala úmluvu OSN o právech 
osob se zdravotním postižením. Přesto, jak vyplývá z Alternativní 
zprávy pro Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením, 
kterou zpracovaly organizace osob se zdravotním postižením v roce 
2011, dochází v naší zemi v mnoha záležitostech života k diskriminaci 
z důvodu zdravotního postižení. Alternativní zpráva jednoznačně 
prokazuje nerovné podmínky pro osoby se zdravotním postižením 
v přístupu ke vzdělání a k zaměstnání, v odměňování za práci, 
v uplatnění práv a další.

Je třeba zvláště zdůraznit, že v souvislosti s realizací změn v uplynulém 
volebním období došlo k následujícím propadům:
•• k výraznému zhoršení životních podmínek osob se zdravotním 

postižením, jejichž jediným příjmem jsou sociální transfery,
•• ke zhoršení postavení na trhu práce u osob s lehčím zdravotním 

postižením, 
•• snížením zdrojů na zdravotní péči se postupně zhoršuje dostupnost 

a kvalita zdravotní péče,
•• ke zhoršení podmínek mobility a další.

V České republice neustále přetrvává model v přístupu k osobám se 
zdravotním postižením, který zde byl uplatňován v předcházejících 
čtyřiceti letech a který je ve vyspělých zemích zcela překonán. V této 
souvislosti připomínáme, že v naší zemi dlouhodobě chybí zákon 
o ucelené rehabilitaci, zákon o dlouhodobé péči, který by zajistil 
jistotu poskytovaných služeb jak pro osoby závislé na péči, tak i pro 
poskytovatele těchto služeb. Místo toho, aby osobám se zdravotním 
postižením byly poskytnuty všechny dostupné nástroje jejich integrace, 
samostatného života a pracovního uplatnění, jsou tyto osoby mnohdy 
předčasnou invalidizací vyřazeny a reálně ztrácejí možnost rovného 
uplatnění ve společnosti. Tuto věc považujeme za zcela strategickou.
Zákon o zaměstnanosti nemá dostatek nástrojů k motivaci 
zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
a umožňuje jednoduchý způsob, jak obejít povinný podíl jejich 
zaměstnávání. V oblasti školství je nedostatek zdrojů, který vede 
k nedostatečnému počtu pedagogických asistentů, a to především v tzv. 
hlavním vzdělávacím proudu. Tím je také podmíněna nedostatečná 
úroveň vzdělání žáků se zdravotním postižením.
My delegáti XIV. Republikového shromáždění NRZP ČR si velmi 
dobře uvědomujeme, že Česká republika se nachází ve složité 
ekonomické situaci. Všechna námi doporučená opatření však 
ve svých dlouhodobých důsledcích přinesou významné přínosy nejen 
ekonomické, ale i společenské. Věříme proto, že představitelé státu 
se budou zcela vážně zabývat našimi náměty a zabudují je do svých 
plánů.

3. NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
•• spolupráce s krajskými zastupitelstvy při plánování a realizaci 

regionální politiky,
•• metodická a organizační pomoc krajským radám osob se 

zdravotním postižením,
•• přímá podpora koordinační a informační činnosti krajských rad 

osob se zdravotním postižením,
•• podpora aktivit krajských rad osob se zdravotním postižením při 

naplňování hlavních cílů organizace v regionech,

•• iniciování a tvorba krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro 
občany se zdravotním postiženým a krajských střednědobých 
plánů rozvoje sociálních služeb,

•• realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře 
samostatného života osob se zdravotním postižením. 
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Prohlašujeme, že jsme připraveni ke konstruktivní diskusi o všech 
opatřeních, která povedou k integraci osob se zdravotním postižením, 
a jsme odhodláni se účastnit společné práce na jejich realizaci.“

Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nejvyšším orgánem 
Republikový výbor, který zasedá zpravidla dvakrát ročně. V roce 2013 
se sešel Republikový výbor NRZP ČR 25. dubna 2013 a 17. října 2013.

Z USNESENÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR ZE DNE 
25. 4. 2013:
Republikový výbor vzal na vědomí:
•• zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání výboru dne 25. října 2012,
•• zprávu místopředsedy Mgr. Jana Uherky,
•• zprávu předsedkyně Republikové revizní komise,
•• zprávu o vyúčtování projektů za rok 2012,
•• informaci o jednání orgánů NRZP ČR v roce 2013 a
•• seznam dalších projektů realizovaných mimo hlavní činnost 

v roce 2012.

Republikový výbor schválil rozpočet NRZP ČR v oblasti vlastní 
činnosti na rok 2013 a následující usnesení výboru k tehdejší situaci:

 „Republikový výbor NRZP ČR posoudil vývoj situace ve věci 
sKaret a konstatuje, že současným jediným možným řešením je 
zrušení celého projektu sKaret, neboť nepřináší žádnou užitnou 
hodnotu klientům sociálního systému ani státu. Žádáme Vládu 
ČR a poslance jednotlivých politických stran, aby v co nejkratším 
termínu ukončili agónii projektu sKarty. Současně vyzýváme 
ministryni práce a sociálních věcí L. Müllerovou, aby okamžitě 
ukončila vydávání sKaret. Jejich vydáváním je porušován zákon 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a současně se tím 
zvyšují náklady budoucího ukončení projektu. NRZP ČR chápe, 
že ukončení projektu ponese s sebou nějaké náklady, avšak 
prodlužováním této agónie se náklady ještě zvyšují.

Republikový výbor NRZP ČR konstatuje, že nový systém posuzování 
nároků na průkazy a dávky pro osoby se zdravotním postižením 
zhoršuje podmínky integrace osob se zdravotním postižením 
do společnosti a snižuje kvalitu života těchto osob. Současný systém 
zcela nepochopitelně odebírá podporu těm občanům se zdravotním 
postižením, kteří se bez takové podpory nemohou obejít. Žádáme 
proto Vládu ČR a MPSV ČR, aby se tímto problémem urychleně 
zabývaly. V Poslanecké sněmovně je otevřen zákon č. 329/2011 Sb., 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tento zákon 
je možné využít k úpravě posuzovacích kritérií.

Republikový výbor NRZP ČR nesouhlasí s postupem MPSV ČR 
při nominaci zástupců osob se zdravotním postižením do pracovní 

skupiny pro přípravu Monitorovacího výboru Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením. Je nepřijatelné, aby 
členy pracovní skupiny jmenovalo samo MPSV ČR bez součinnosti 
a návrhů jednotlivých organizací.“

Republikový výbor uložil Předsednictvu Republikového výboru oslovit 
Asociaci krajů ČR s požadavkem společného jednání o novelizaci 
Memoranda o spolupráci mezi NRZP ČR a Asociací krajů.

Republikový výbor v souladu s § 17, odst. h) stanov NRZP ČR:
•• schválil záměr na založení nové obecně prospěšné společnosti 

s názvem INSTITUT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, kde bude 
v roli jediného zakladatele vystupovat NRZP ČR a pověřil 
organizační přípravou, zajištěním notářského zápisu a podáním 
k rejstříkovému soudu schválené obecně prospěšné společnosti 
s názvem INSTITUT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ předsedu NRZP 
ČR a stanovil termín provedení do 31. 8. 2013.

•• schválil vstup NRZP ČR, v roli zakladatele v níže uvedených 
obecně prospěšných společnostech, vzniklých na základě zákona č. 
68/2013 Sb., o přeměně občanských sdružení do obecně prospěšné 
společnosti. Souhlas se udělil v případě těchto subjektů:

  Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje,  
IČO: 26594544,

  Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje,  
IČO: 26594463,

  Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje,  
IČO: 26594307,

  Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje,  
IČO: 26593661,

  Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje,  
IČO: 26594145,

  Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje,  
IČO: 26594625

  a pověřil Jiřího Vencla, místopředsedu NRZP ČR, k organizační 
přípravě, zajištění notářského zápisu a přípravě podkladů 
k zapsání u rejstříkového soudu, s termínem do 31. 7. 2013 
a předsedu NRZP ČR k podání k rejstříkovému soudu k založení 
obecně prospěšné společnosti s termínem do 31. 8. 2013.

Republikový výbor vyhlásil 11. ročník ceny MOSTY a souhlasil, 
aby se předání cen uskutečnilo ve spolupráci Jihomoravského kraje 
a města Brna. Současně stanovil předběžný termín na 20. března 2014 
a pověřil předsednictvo NRZP ČR ke změně spolupořadatele a dne 
konání, pokud by se objevily nějaké problémy při pořádání akce.

Republikový výbor přijal za členy NRZP ČR dvě nové organizace:
•• Občanské sdružení Labská stezka o. s., Za Žoskou 2506, 288 02 

Nymburk
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•• Občanské sdružení Společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel, Okružní 648/13, 360 17 
Karlovy Vary

Z USNESENÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR ZE DNE 
17. 10. 2013:
Republikový výbor vzal na vědomí:
•• zprávu předsedy NRZP ČR o činnosti předsednictva 

od posledního jednání výboru dne 25. dubna 2013, 
•• zprávu předsedkyně Republikové revizní komise,
•• zprávu o přípravě vyhlášení cen NRZP ČR Mosty 2013 v Praze 

20. března 2014

Republikový výbor schválil základní parametry projektů NRZP ČR 
na rok 2014.

KRÁSA Václav, Mgr., 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 NRZP ČR
PROKOPIUSOVÁ Šárka, Mgr., členka předsednictva NRZP ČR

PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR

REPUBLIKOVÝ VÝBOR NRZP ČR
AMBROSOVÁ Ivana, Mgr., ředitelka Domova Sedlec SPMP
DRÁBEK Tomáš, Mgr., Svaz tělesně postižených v České republice
HRDÁ Jana, Ing., předsedkyně Pražské KRZP
KOCMANOVÁ Jiřina, předsedkyně KRZP Vysočina
KOSINOVÁ Věra, Mgr., předsedkyně sdružení DANETA
KOZLOVSKÝ Radim, předseda Moravskoslezské KRZP
KRÁSA Václav, Mgr., 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
MÁDLOVÁ Helena, Ing., předsedkyně Jihočeské KRZP
MORÁVEK Jiří, Mgr., předseda Královéhradecké KRZP
NOVÁK Petr, ředitel centra služeb pro sluchově postižené v Ústí nad 
Labem

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 (do března 2014)
UHERKA Jan, Mgr., předseda Zlínské KRZP
VALINA Miroslav, PhDr., předseda Plzeňské KRZP
VECKOVÁ Jiřina, Ing., předsedkyně Středočeské KRZP
VENCL Jiří, místopředseda NRZP ČR
KROLL Martin, Mgr., předseda Liberecké KRZP
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR
AB plus CZ, Praha 9, Panelová, 406/9, 190 15

AMA – společnost onkologických pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel, Most, Františka Malíka, 997 12, 434 01

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

Andělská křídla, o. s., Praha 4 – Háje, Hekrova, 805 25, 149 00

APROPO – asociace pro postižené, Havířov, Chrpová, 536/2a, 736 01

ARCUS – onko centrum, Slavětín, Ješov, 24, 783 24

Asociace muskulárních dystrofiků ČR, Praha 4, Petýrkova, 1953 24, 
148 00

Asociace Parkinson ‑Help, o. s., Praha 10, Dürerova, 2177 18, 100 00

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, 
Praha 8, Karlínské nám., 12, 186 03

AUTISTIK, Praha 8, Kyselova, 1189 24, 182 00

AVAZ – Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených, 
Děčín, Dvořákova, 1331 20, 405 01

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

Česká abilympijská asociace, Pardubice, Sladkovského, 2824, 530 02

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, Praha 10, Ovčárská, 471, 
108 00

Česká společnost AIDS pomoc, Praha 8, Malého, 3/282, 186 21

Česká společnost pro duševní zdraví, Praha 3, Zvonařova, 6, 130 00

Česká unie neslyšících, Praha 1, Dlouhá, 729 37, 110 00

České sdružení Marfanova syndromu, Olomouc, Černá cesta, 15, 
779 00

Český klub nedoslýchavých HELP, Plzeň, Tomanova, 3, 301 00

ČKO – Český klub ohluchlých, Praha 10, Janovská, 396, 109 00

D.R. A.K. občanské sdružení, Liberec 1, Oblačná, 450, 460 01

DebRa ČR, Brno, Černopolní, 9, 625 00

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

Handicap Žatec, Žatec, Stavbařů, 2696, 438 01

Já – člověk, Louňovice, Dubová, 222, 251 62

Jablonecký klub onkologických pacientů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel JAKOP, Jablonec n. Nisou, Na Výšině, 3214 15, 
466 01

Klub bechtěreviků, Praha 2, Na Slupi, 4, 128 50

Klub DEMKA Příbram, Příbram VII, Obránců míru, 78, 261 01

Klub Downova syndromu, SPMP ČR, Jablonec n. Nisou, P. O. Box, 
137, 466 01

Klub nemocných cystickou fibrosou, Praha 5, Kudrnova, 22/95, 
150 06

Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova, 
Praha 6, Vondroušova, 1193, 163 00

Kolpingova rodina Smečno, o. s., Slaný, Tomanova, 1671, 274 01

KOLUMBUS, Ústí nad Labem, Keplerova, 712 32, 400 07

KORUNA – sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, 
Lanškroun, Českých bratří, 603, 563 01

Labská stezka, o. s., Bobnice, Kovansko, 45, 289 31

Liga proti otokům, Praha 8, S.K.Neumana, 10, 182 00

Moravskoslezská unie neslyšících, o. s., Ostrava 2, Vítkovická, 3335, 
702 00

Mozaika Uherský Brod, o. s., Uherský Brod, Nerudova, 234, 688 01

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace ČR, Jihlava, Havlíčkova, 44, 586 01

Národní sdružení PKU a jiných DMP,

Nedoslýchaví – Neslyšící, o. s., Děčín III, Litoměřická, 136 35, 405 02

Neslyšící s nadějí, o. s., Praha 10, Na Křečku, 365, 109 04

Oáza Hodonín, středisko speciálních služeb, Hodonín, Rybářská, 
32, 695 01

Občanské sdružení eSeznam, Třinec, Staroměstská, 534, 739 61

Občanské sdružení CHEWAL, Bystřice 1280, 739 95

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA, 
Prostějov, Tetín, 1, 796 01

Občanské sdružení OBZOR Liberec, Liberec 14, Na Pískovně, 
669 48, 460 14

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR,

Občanské sdružení POMOCNÁ RUKA, Prostějov, Školní, 32, 796 01

Občanské sdružení rodičů a přátel uměle ventilovaných 
a kvadruplegických pacientů, Praha 6, V Podbabě, 46, 160 00

Občanské sdružení ŠANCE, Lovosice, Osvoboditelů, 97, 410 02

Občanské sdružení TRIANON, Český těšín, Na Horkách, 1701 23, 
737 01

Občanské sdružení zdravotně postižených ve Žluticích, 
Žlutice, Mlýnská, 462, 364 52

ONKO – Naděje, sdružení onkologických pacientů Karviná, 
Karviná, Zakladatelská, 975 22, 735 06

Organizace nevidomých Jihlava, Jihlava, Havlíčkova, 38, 586 01
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Organizace zdravotně postižených Bučovice a okolí, Bučovice, 
Sovětská, 912, 685 01

Pacienti IBD, Praha 10, Václava Trojana, 1483/5, 104 00

ParaCENTRUM Fenix, Brno, Kosmonautů, 17, 625 00

PARENT PROJECT, Broumov, Větrná, 262, 550 01

Plzeňská unie neslyšících, Plzeň, Palackého nám., 3, 301 00

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených se 
sídlem v Semilech,

POROZUMĚNÍ – Sdružení nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň, 
Plzeň, 
Dlouhá, 4, 312 00

Pražská organizace vozíčkářů, Praha 1, Benediktská, 6/688, 100 00

PROSAZ – Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se 
zdravotním postižením, Praha 5, Kodymova, 2526, 158 00

PŘÁTELSTVÍ – Sdružení rodičů zdravotně postižených dětí, Česká 
Třebová, U Javorky, 125, 560 02

Revmaliga v ČR, Praha 2, Na Slupi, 4, 128 50

Rodinné centrum Rozárka, České Budějovice, Jana Čárka, 7, 370 06

Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem, Praha 6, Zelená, 
14, 160 00

Sdružení pro komplexní péči při DMO, Praha 1, Klimentská, 9, 
110 00

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových 
příhodách, o. s., Praha 5, Elišky Peškové, 17, 150 00

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, Praha 8, Prvního 
pluku, 174/8, 186 00

Sdružení rovných šancí, o. s., Uherský Brod, Údolní, 2206, 688 01

Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201, Hrabyně 3, Hrabyně, 201, 747 67

Sdružení zdravotně postižených Karlovy vary – Stará Role, Karlovy 
Vary, Dvořákova, 661 11, 360 17

Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel, Ostrava 30, 
Sámova, 1653 32, 700 30

Společnost „E“, Praha 4, Liškova, 3, 142 00

Společnost C ‑M‑T, Praha 5, V Úvalu, 84, 150 06

Společnost dialýzovaných a transplantovaných nemocných, jejich 
rodinných příslušníků a přátel dialýzy, Praha 4, Ohradní, 1368, 
140 00

Společnost DUHA – integrace osob s mentálním postižením, Praha 
9, Českolipská, 621, 190 00

Společnost Parkinson, Praha 10, Volyňská, 933 20, 100 00

Společnost pro bezlepkovou dietu, Praha 8, Koláčkova, 4, 182 00

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s., 
Praha 8, Karlínské nám, 12, 186 03

Společnost pro pomoc při Huntingtonově chorobě, Česká Čermná, 
Česká Čermná, 41, 549 21

Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků SPAE, Praha 41, 
P. O.Box, 15, 141 00

Společnost slepých a slabozrakých občanů, jejich rodinných 
příslušníků a přátel, Karlovy Vary, Okružní, 648 13, 360 17

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Olomouc, Lužická, 7, 779 00

Spolek zdravotně postižených a seniorů, Veselsko, Veselí nad 
Moravou, Za poštou, 110, 698 01

SPOLU Olomouc, Olomouc, Dolní nám., 38, 772 00

Sportovní klub vozíčkářů Ostrava, Ostrava, Varenská, 3098 40a, 
702 00

SUKI – Sdružení uživatelů kochleárních implantátů, Praha 5, 
U Mrázovky, 15, 150 00

Svaz diabetiků ČR, Praha 8, Prvního pluku, 174/8, 186 00

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v České republice, Praha 8, 
Karlínské nám., 12, 186 03

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, Praha 
8, Karlínské nám., 12, 186 03

Svaz tělesně postižených v České republice, Praha 8, Karlínské nám., 
12, 186 03

Svaz zdravotně postižených občanů, Regionální výbor Hodonín, 
Hodonín, Palackého, 14, 695 01

Svaz zdravotně postižených Rakovník, Rakovník, Nábřeží 
T.G.Masaryka, 2473, 269 01

Svaz zdravotně postižených ŠUMAVA, Klatovy, Vídeňská, 9, 339 01

Svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí 
DANETA, Hradec Králové, Nerudova, 1180, 500 02

Unie neslyšících Brno, Brno, Palackého tř., 120, 612 00

Unie Roska – česká MS společnost, Praha 1, Senovážné náměstí, 
994/2, 110 00

Ústecký ARCUS, společnost onkologických pacientů, jejich rodin 
a přátel, Ústí n. Labem, Velká Hradební, 2800 54, 400 01

ZDRAPOSO, o. s., Sokolov, Gagarinova, 2048, 356 01

Život bez bariér, Nová Paka, Lomená, 533, 509 01
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Doba realizace: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 
Místo realizace projektu: Česká republika 
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR 
Realizátor projektu: Mgr. Václav Krása

Činnost NRZP ČR byla v roce 2013 zaměřena především na zmírnění 
důsledků reforem sociálního zabezpečení, zdravotnictví a daní 
na komunitu lidí se zdravotním postižením, které vstoupily v platnost 
1. 1. 2012. Dále činnost byla zaměřena na zrušení sKarty, oblast 
lázeňství a zaměstnanost. V oblasti zahraničních kontaktů byla 
činnost zaměřena především na jednání orgánů EDF, RI, FIMITIC 
a DPI.

NRZP ČR v úvodu roku 2013 zahájila intenzivní jednání s novou 
ministryní MPSV ČR L. Müllerovou o návrhu zákona na zrušení 
sKaret a dále na změně způsobu hodnocení nároků na průkazy 
OZP. Smyslem těchto snah bylo zrušení celého systému Karet 
sociálního systému a zvláštních účtů k těmto kartám a navrácení 
způsobu výplat dávek do stavu před 1. 1. 2012. Současně byl 
vypracován Senátní návrh zákona na zrušení Karty sociálních 
systémů, který byl po té jako základní nosič legislativní půdy, která 
byla v roce 2013 schválena s účinností od 1. 11. 2013. 

NRZP ČR se podařilo prosadit přípravu novely zákona č. 329/2011 
Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která 
nově definovala způsob posuzování nároku na průkazy OZP. Tento 
zákon byl dopracován v součinnosti s novým ministrem MPSV ČR 
F. Koníčkem a ještě před ukončením činnosti Poslanecké sněmovny 
byl zákon schválen. Smyslem této novely bylo rozdělit posuzování 
nároků na průkazy OZP a posuzování nároků na příspěvek na péči. 
S platností od 1. 1. 2014 není při posuzování nároku na průkaz OZP 
prováděno sociální šetření, protože ve vztahu k těmto průkazům je 
irelevantní a zbytečně zatěžuje vlastní OZP a administrativu, čímž se 
prodlužuje doba projednávání žádosti. Současně zákon č. 329/2011 
Sb., nově definoval kritéria pro přiznání průkazu OZP. Kritéria byla 
rozšířena například o skupinu lidí s nadkolenní amputací a dále 
o skupinu lidí s neurologickým postižením. Kritéria se velmi přiblížila 
stavu, který byl platný do 31. 12. 2011 a která upravovala vyhláška 
č. 182/1991 Sb.

NRZP ČR se dále intenzivně zabývala problémem dotací pro 
poskytovatele sociálních služeb. Pokračovala činnost tzv. Platformy 
10, která se pravidelně scházela 1x za měsíc a formulovala požadavky 
vůči MPSV ČR na získání finančních prostředků pro sociální služby. 

Při jednáních se podařilo Platformě 10 prosadit navýšení finančních 
prostředků do návrhu státního rozpočtu na rok 2014 o 500 milionů 
korun, a to nad rámec skutečných výdajů na dotační řízení v roce 
2013. To znamená, že celkové zvýšení rozpočtu na rok 2014 na dotační 
řízení poskytovatelů sociálních služeb je vyšší o téměř jednu miliardu 
korun. 
Velmi významnou aktivitou v průběhu celého roku 2013 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 NRZP ČR účastnila intenzivní práce v Krizovém štábu 
nemocnic. V rámci tohoto Krizového štábu se uskutečnilo jednání 
s Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to za účasti pana ministra Hegera 
a později pana ministra Holcáta. Pan ministr Holcát vyšel částečně 
vstříc požadavkům Krizového štábu nemocnic, a to tím, že vláda 
na jeho podnět rozhodla o navýšení prostředků do VZP na úhradu 
zdravotní péče. 

NRZP ČR byla jedním z iniciátorů vzniku Krizového štábu lázní, 
který byl ustaven jako reakce na postup Ministerstva zdravotnictví 
ČR a vedení Janských Lázní ve věci Dětská léčebna Vesna. 
Plán nového managementu Janských Lázní za souhlasu vedení 
Ministerstva zdravotnictví Krizový štáb lázní uspořádal demonstraci, 
dvě tiskové konference, sběr podpisů pod petici proti uzavření Dětské 
léčebny a jednalo s vedením Janských Lázní i s ministrem Holcátem. 
Výsledkem jednání bylo odvolání managementu Janských Lázní, 
jmenování nového ředitele léčebny a stabilizace situace.

Významným tématem v průběhu roku 2013 bylo jednání o vytvoření 
Monitorovacího výboru Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním 
postižením. MPSV ČR rozšířilo významně pracovní skupinu, 
která měla připravit návrh vytvoření Monitorovacího výboru. 
Jednání byla ukončena v průběhu měsíce října 2013 s variantními 
návrhy řešení, o kterých by měla rozhodnout Vláda ČR. Základním 
problémem, který zablokoval další jednání, je složení Monitorovacího 
výboru. MPSV ČR požadovalo větší počet členů výboru ze strany 
státu s hlasem rozhodujícím, než připouští tzv. Pařížské principy. 
Organizace zdravotně postižených se proti tomuto požadavku 
jednoznačně postavily. Došlo k formulaci tří základních variant, 
o kterých je potřeba v budoucnosti rozhodnout.
První varianta schválení zákona o vytvoření Monitorovacího 
výboru Úmluvy OSN – tato varianta je příliš nákladná a v zásadě 
vytváří novou instituci. Druhá varianta počítá s novelou zákona 
o veřejném ochránci práv, kde by se vytvořila zvláštní sekce, která by 

PROJEKT ÚČAST NRZP ČR NA OBHAJOBĚ PRÁV OZP, JEJICH ORGANIZACÍ A ÚČAST 
PŘI TVORBĚ, MONITOROVÁNÍ A NOVELIZACÍCH UCELENÝCH PLÁNŮ VYROVNÁVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ
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měla na starosti monitorování Úmluvy OSN. Třetí varianta spočívá 
v ustavení některé z existujících občanských iniciativ – NRZP ČR, 
které by se staly zároveň monitorovacími orgány.

NRZP ČR vstoupila do iniciativy, která měla zabránit účinnosti 
nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník je restriktivní 
v oblasti sdružování občanů a přináší mnoho administrativy pro 
jednotlivé spolky. Tato situace ztěžuje činnost nestátních subjektů. 

Snaha o odložení účinnosti NOZ nebyla úspěšná. NRZP ČR připravila 
na konci roku 2013 vstupní informaci pro členské organizace 
o způsobu transformace občanských sdružení na spolky, o způsobu 
registrace u Rejstříkového soudu, o způsobu změny stanov spolků. 

Jednou ze stěžejních činností NRZP ČR je připomínkování zákonů 
a vyhlášek. V roce 2013 uplatnila NRZP ČR připomínky k těmto 
legislativním návrhům:
• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o rejstříku spolků 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zdravotnických 

prostředcích 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu věcného záměru zákona 

o stavebních úřadech 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o změně daňových zákonů 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 505/2006 Sb. 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zdravotnických 

prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 
• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné 

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

č. 73/2011 Sb., o úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů 
a další související zákony ve vztahu ke kartě sociálních systémů 

• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením 

• Vypořádání připomínek k návrhu novely zákona o zdravotních 
službách 

• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

• Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších 
úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných 
institucích, ve znění pozdějších předpisů. 

• Vypořádání zásadních připomínek NRZP ČR k návrhu novely 
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách a podmínkách 
jejich poskytování, vypořádání připomínek 

• Stanovisko NRZP ČR k Návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č.: 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví Stavy, 
které lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti 
nebo orientace. 

• Připomínky k návrhu nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání o úpravě náhrady za ztrátu 
na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 
a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). 

• Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

• Stanovisko NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona 
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění 
pozdějších předpisů. 

• Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru zákona o veřejném 
opatrovnictví 

• Stanovisko NRZP ČR k způsobu zřízení Monitorovacího 
mechanismu k Úmluvě OSN 

• Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. 

 
NRZP ČR pravidelně informuje veřejnost a média o problematice 
zdravotního postižení a o jednání k obhajobě práv osob se zdravotním 
postižením. V roce 2013 uskutečnila NRZP ČR celkem 14 tiskových 
zpráv a tiskových konferencí, které se zabývaly problematikou Úřadu 
práce, Karty sociálních systémů, situací ve zdravotnictví, projektem 
Euroklíč a dalšími legislativními změnami. 
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• Tisková konference k rozhodnutí VZP ČR nehradit od roku 2013 
inkontinenční podložky pro seniory a OZP – 14. 1. 2013

• Tisková konference k problému s vyplácením dávek pro OZP – 
14. 2. 2013

• Tisková konference k podání žaloby na neplatnost smlouvy mezi 
občanem a ČS a. s. v rámci zřízení zvláštního účtu k sKartě – 24. 4. 2013

• Tisková konference na akci STOP sKartě, aneb Lurdy na MPSV 
ČR – 7. 5. 2013

• Tisková konference k vyhlášení sbírky pro OZP postižené 
povodněmi – 2. 6. 2013

• Tisková konference k předložení návrhu poslanců Z. Stanjury 
a L. Kohoutové k zákonu o zrušení sKaret – 19. 6. 2013

• Tisková konference k předání petice proti rušení lázeňského 
komplexu VESNA – 25. 6. 2013

• Mimořádná tisková konference k jednání Krizového štábu lázní 
s ředitelem Státních léčebných lázní Janské Lázně – 31. 7. 2013

• Tisková konference k posuzování nároku na příspěvek na péči pro 
OZP – 27. 8. 2013

• Tisková konference Krizového štábu nemocnic k přípravě úhradové 
vyhlášky – 16. 9. 2013

• Tisková konference k projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji – 
27. 9. 2013

• Tisková konference k Veletrhu Non Handicap – Opel Car – 
24. 10. 2013

• Tisková konference k požadavku České spořitelny na náhradu 
za zrušení systému sKaret – 15. 11. 2013

• Tisková konference k představení tváře NRZP ČR – 4. 12. 2013

Doba realizace: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013 
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 a 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 2013 pět čísel časopisu MOSTY v celkovém 
nákladu 29 800 ks. Harmonogram vydání: číslo 01/2013 – únor 
2013, číslo 02/2013 – duben 2013, číslo 03/2013 – červen 2013, číslo 
04/2013 – září 2013, číslo 05/2013 – prosinec 2013.
Časopis MOSTY podává informace o aktuálním vývoji v oblasti 
legislativy a politiky ve vztahu k vyrovnávání příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením. Formát časopisu je A4, počet stran 
36–40. 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 vkládal 
do dalších periodik pro osoby se zdravotním postižením (časopis 
ROSKA, časopis PARKINSON). Časopis je k dispozici i v elektronické 
formě ke stažení na stránkách www.nrzp.cz.

OCENĚNÍ AKTIVIT, ČINŮ A PROJEKTŮ VE PROSPĚCH OSOB 
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – CENA MOSTY
•• V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem 

ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich 
participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným 
vyhlašováním ceny MOSTY. Cena je udělována za mimořádnou 
aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením, 
a to ve čtyřech kategoriích:

•• Cena pro instituci veřejné správy
•• Cena pro nestátní subjekt
•• Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
•• Zvláštní cena

10. ročník slavnostního předávání ceny MOSTY proběhl 21. 3. 2013 
ve Žďáru nad Sázavou. Partnerem předávání byl Kraj Vysočina 
a město Žďár nad Sázavou. Záštitu nad akcí převzala paní Livia 
Klausová. V rámci hudebního programu vystoupili Dětský pěvecký 
sbor Žďáráček, barytonista Jakub Pustina, Laďa Kerndl a skupina 
K.T.O. Celkem bylo nominováno 71 projektů a osobností. 

Celkem se akce zúčastnilo cca 460 osob. Vstup na akci byl zdarma. 
Na akci byl zajištěn simultánní přepis mluveného slova a tlumočení 
do znakového jazyka.
O konání akce informovaly zpravodajství České televize, Český 
rozhlas, Časopis MOSTY, Žďárský deník a Pardubické noviny. 
Informace o akci MOSTY se objevily i na níže uvedených portálech: 

PROJEKT INFORMAČNÍ ČINNOST NRZP ČR K PODPOŘE VYROVNÁVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
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http://www.helpnet.cz/aktualne/70994–3 
http://zdarsky.denik.cz/kratce/1205378-ve-zdare-vyhlasi-ceny-mosty.
html 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/ve-zdaru-nad-
sazavou-budou-predany-ceny-mosty−2012-za-pomoc-zdravotne-
postizenym-−1190068 
http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_
org=450008&id=4050189 
http://zdarsky.denik.cz/kultura_region/na-mosty−2012-prijede-livia-
klausova−20130211.html 
http://www.lidemezilidmi.cz/novinky/mosty−2012 
http://www.pardubickenovinky.cz/zpravy/z-regionu/pardubicky-kraj-
nominovan-na-cenu-mosty−2012/ 
http://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/na-predavani-oceneni-
mosty−2012-ve-zdare-prijede-take-livie-klausova−20130211.html 
http://www.nevladky.cz/cs/infosluzby/aktuality/detail−2013−3−15−10-
rocnik-slavnostniho-udileni-vyrocnich-cen-mosty−2012/ 
http://www.zdarskypruvodce.cz/2013/03/zdar-se-pripravuje-na-
mosty−2012/ 
http://www.sportprocharitu.cz/handicapovany-sportovec-herman-volf-
byl-nominovan-na-cenu-mosty−2012−1922013

ÚČAST NRZP ČR NA VELETRHU MEDICAL FAIR BRNO/
REHAPROTEX 2013
Datum konání: 14.–17. 5. 2013 
Místo konání: Výstaviště Brno, Brno
Pořadatelem veletrhu byly Veletrhy Brno, a. s. NRZP ČR byla 
partnerem pořadatele veletrhu a doprovodného programu. Na svém 
stánku NRZP ČR poskytla 23 hodin sociálně právního poradenství 
a informační činnosti pro osoby se zdravotním postižením a jejich 
zástupce, prostor k prezentaci organizací osob se zdravotním 
postižením (MS Unie Roska, Středisko Teiresiás), odborné publikace, 
informační tiskoviny a letáky a další informační materiál pro osoby se 
zdravotním postižením i širokou veřejnost a místo k setkávání těchto 
osob. V rámci činností tohoto projektu NRZP ČR připravila výstavní 
stánek s rozlohou 40m2, s vybavením pro poskytování poradenství 
a zázemí pro další členské organizace.

ÚČAST NRZP ČR NA VÝSTAVĚ NON-HANDICAP 2013
23.–25. října 2013 se na pražském Výstavišti PRAHA – HOLEŠOVICE 
konal 17. ročník výstavy NON-HANDICAP. Výstavu pořádala 
INCHEBA PRAHA spol. s r.o. NRZP ČR byla oficiálním partnerem 
výstavy. V rámci výstavy NON-HANDICAP 2013 připravila NRZP 
ČR doprovodný program po celou dobu výstavy. Doprovodný 
program se realizoval na stánku NRZP ČR a v připraveném 
konferenčním prostoru. Celkový objem doprovodného programu 
činil 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 
30m2, s vybavením pro poskytování právního poradenství a zázemí 
pro další organizace osob se zdravotním postižením. Na přípravě 
účasti na výstavě NON-HANDICAP 2013 spolupracovala NRZP 
ČR s organizacemi Opona o. p. s., Fokus Praha, Nadace Bona, 
Psychiatrická společnost JEP, o. s. Máme otevřeno?

ÚČAST NRZP ČR NA 14. VELETRHU NEZISKOVEK NGO 
MARKET
Každoroční veletrh NGO Market se v roce 2013 uskutečnil v Národní 
technické knihovně v Praze 3. května 2013. Veletrh pořádala Nadace 
Forum 2000. Představil téměř 200 neziskových organizací. Pozornost 
byla věnována tématu aktivní občanské participace. Veletrh byl 
otevřen veřejnosti od 11 do 18 hodin a vstup byl zdarma. NRZP ČR 
měla na veletrhu svůj stánek, na kterém seznamovala návštěvníky 
akce se svojí činností a aktivitami projektu.

POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ
NRZP ČR v rámci aktivit projektu uspořádala 1 seminář 
k současnému zdravotnictví v ČR, 1 konferenci pro doprovodný 
program veletrhu Rehaprotex 2013, 1 seminář k činnosti občanských 
sdružení po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, 1 seminář 
pro doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2013 a 1 
konferenci pro doprovodný program výstavy NON-HANDICAP 2013:

SEMINÁŘ „SOUČASNÉ ZDRAVOTNICTVÍ V ČR A PACIENT“
Datum: 30. 4. 2013 
Místo: Praha 7 – Holešovice 
Zaměření: Právo na přístup k péči hrazené ze zdravotního pojištění, 
garance časové a místní dostupnosti péče, předpis a úhrada léků 
z veřejného zdravotního pojištění, ZP pro diabetiky – problematika 
úhrad z veřejného zdravotního pojištění, zdravotnické prostředky, 
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jejich lékařská indikace, výběr, zaměření, předpis odborným lékařem 
a podmínky jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění, úhrada 
inkontinenčních ZP při ambulantní zdravotnické péči a při péči 
ve zdravotnickém zařízení, stomické ZP a jejich nové členění, lázeňský 
pobyt, jeho zdravotní indikace a úhrada z veřejného zdravotního 
pojištění 

Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, JUDr. Václav Letocha,  
JUDr. Zdeněk Žižka

KULATÝ STŮL „KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ“
Datum: 15. 5. 2013 
Místo: Výstaviště Brno, sál Morava, hala A, Rehaprotex 2013 
Zaměření: Aktuální situace v zavádění a používání karet sociálních 
systémů pro osoby se zdravotním postižením, bezpečnost a používání 
platebních a nebankovních karet. 
Přednášející: Ing. Patrik Nacher, Ing. Zdeněk Škromach,  
JUDr. Jan Hutař, Mgr. Václav Krása

SEMINÁŘ „ČINNOST OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PO NABYTÍ 
ÚČINNOSTI NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU“
Datum: 12. 6. 2013 
Místo: Praha 7 – Holešovice 
Zaměření: Občanská sdružení osob se zdravotním postižením a jejich 
další existence v návaznosti na občanský zákoník – zůstat spolkem 
nebo se přeměnit na o. p. s., ústav či sociální družstvo? 
Přednášející: JUDr. Lenka Deverová, Mgr. Václav Krása

KONFERENCE „ZAVEDENÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ 
DLOUHODOBÉ PÉČE V ČR“ VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ 
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR
Datum: 24. 10. 2013 
Místo: Praha 7 – Holešovice 
Zaměření: Modely financování dlouhodobé péče, pojištění 
dlouhodobé péče v ČR, následná a dlouhodobá péče v ČR 
Přednášející: Ing. František Koníček, Ing. Jiří Horecký, Mgr. Václav 
Krása, prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., Dr. Ilja Seifert, 
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., PhDr. Pavel Čáslava, MUDr. Milan 
Cabrnoch, MUDr. Pavel Frňka, MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.

SEMINÁŘ „VEŘEJNÁ DISKUSE K REFORMĚ PSYCHIATRICKÉ 
PÉČE“
Datum: 24. 10. 2013 
Místo: Praha 7 – Holešovice 
Zaměření: Reforma psychiatrické péče 
Přednášející: Ing. Martina Přibylová, MUDr. Martin Hollý,  
Bc. Richard Škotko

PROVOZ INFORMAČNÍHO PORTÁLU WWW.NRZP.CZ
NRZP ČR provozovala po celý rok 2013 www stránky 
http://www.nrzp.cz/, které byly průběžně aktualizovány a které 
podávaly 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 a další. V roce 2013 byla návštěvnost stránek 192 789 
přístupů, přičemž počet zobrazených stránek portálu byl 490 798 
stránek. Stránky byly denně aktualizované a bylo na nich uveřejněno 
93 tiskových zpráv NRZP ČR.
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PROJEKT ÚČAST NA TVORBĚ, REALIZACI A MONITOROVÁNÍ UCELENÝCH PLÁNŮ 
VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM VE 14 
KRAJÍCH ČR

Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 
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 2013

Cíl projektu:
a. Podpora vytváření a monitorování krajských plánů vyrovnávání 

příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jedná se jednak 
o kraje, kde již KPV existují a kraje, kde probíhá vyjednávání 
o vytvoření nových KPV.

b. 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)

c. Podpora občanských sdružení OZP na krajské úrovni. V každém 
kraji působí krajské rady osob se zdravotním postižením, kde mají 
významné slovo organizace s celokrajskou strukturou. Jsou to také 
organizace, které se na činnosti KRZP nejvýznamněji podílejí.

d. Podpora občanských sdružení OZP na regionální úrovni. Jedná 
se o vytváření platforem pro koordinaci místních občanských 
sdružení zejména v okresních městech s cílem efektivního 
vyjednávání s orgány veřejné správy ve prospěch OZP.

e. Metodická a organizační činnost v regionech. Sem patří zejména 
edukační a informační činnost, kterou zajišťují KRZP a krajští 
koordinátoři v regionech.

f. Zastupování občanských sdružení OZP na úrovni krajů. Jedná 
se o společné zastupování zejména v orgánech veřejné správy 
– výbory, komise, poradní sbory, pracovní skupiny atd. Jedná 
se o efektivní činnost při obhajobě práv a potřeb OZP. Přenos 
získaných informací a poznatků se pak přenáší na jednání KRZP, 
kde se s nimi dále pracuje ve prospěch zúčastněných občanských 
sdružení.

g. 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 2013 předpokládal, že NRZP ČR bude mít svá regionální 
pracoviště ve 12 krajských městech a v Praze. Skutečnost roku 2013 
– NRZP ČR provozovala po celý rok 13 regionálních pracovišť, které 
byly také pracovišti krajských koordinátorů NRZP ČR.
Projekt měl také prokazatelně veliký dosah na rozšíření 
informovanosti o problematice zdravotního postižení, v jeho různých 
podobách. K tomuto přispěly zejména pořádané tematické konference, 
semináře a vzdělávací akce, které se setkaly vesměs s velikým zájmem 
veřejnosti. 

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
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PROJEKT MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM ČR V OBLASTI VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY SE ZDRA-
VOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAHRANIČNÍ ČINNOST NRZP ČR
Doba realizace: 1. 1. 2013 až 31. 12. 2013
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 People‘s‘ 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 informací 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 Dublinu a ve Vilniusu, 
Valného shromáždění EDF v Athénách, schůze evropských národních 
tajemníků organizace RI, Pracovního fóra o implementaci Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením v Bruselu atd.

PROJEKT ORGANIZAČNĚ ADMINISTRATIVNÍ SERVIS NRZP ČR
Doba realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013
Místo realizace projektu: Česká republika
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR
Realizátor projektu: Lenka Folkeová

Hlavní náplní projektu je ekonomické a technicko-administrativní 
zajištění organizace. Dále podpora projektů včetně jejich vyúčtování 

a ekonomická i technická podpora pracovníků organizace. Součástí 
projektu je i 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 finanční podpory Úřadu vlády ČR 
a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

PROJEKT PORADENSTVÍ NRZP ČR
Doba realizace: Od roku 2006 
Vedoucí projektu Poradenství NRZP ČR: Mgr. Šárka Žežulková

Financování projektu:
Projekt Poradenství NRZP ČR byl v roce 2013 finančně podporován 
z dotačního programu 
MPSV ČR, Magistrátu města Brna, Magistrátu města Pardubic, 
Magistrátu města Plzně, Magistrátu města Prahy, Úřadu městského 
obvodu Plzeň 3, Krajského úřadu Pardubického kraje a ČSOB.

Popis projektu:
Cílem projektu je prostřednictvím poraden poskytovat rady, 
informace, pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, 
ve které se ocitli v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo 
jiných okolností, a které nejsou schopny tuto situaci řešit vlastními 
silami nebo za pomoci blízkého okolí. Posláním Poraden je zvýšit 

soběstačnost osob se zdravotním postižením a seniorů při jejich 
integraci do společnosti a zároveň se snažit zajistit dostupnou 
a účinnou podporu všem občanům, kteří potřebují nebo využívají 
sociální službu.  Poradny NRZP ČR poskytují služby odborného 
sociálního a sociálně právního poradenství lidem s nejrůznějšími 
typy zdravotního postižení, seniorům, ale také jejich rodinným 
příslušníkům, osobám pečujícím a dalším lidem, kteří mohou 
potřebovat radu či pomoc především v sociální oblasti, a dále se věnují 
otázkám, které nemusí souviset se zdravotním handicapem, jako je 
rodinná problematika, pracovní právo, občanskoprávní problematika 
(dědictví, opatrovnictví, nájemní vztahy apod.). V neposlední řadě 
naše poradny poskytují podporu a pomoc také osobám důchodového 
věku bez zdravotního postižení, tedy seniorům, osobám s interním 
onemocněním (RS, nemoci srdce, plic, osoby s rakovinou apod.), 
lidem s mentálním nebo duševním postižením a dále osobám se 
sluchovým či zrakovým postižením. 
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PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚŘADŮ PRÁCE V KOMUNIKACI S OSOBAMI SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (ODBOURÁVÁNÍ BARIÉR)
Doba realizace: 2. července 2012 až 30. června 2014
Místo realizace: celá ČR
Řešitel projektu: Veronika Půrová
Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z prostředků ESF – OP 
LZZ, prioritní osoby 5.1. Mezinárodní spolupráce
reg. č. projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00202
Cíl projektu: Zlepšit komunikaci a spolupráci pracovníků ÚP a osob 
se zdravotním postižením, a tím přispět k lepšímu řešení situace 
v zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Obsah projektu:
V rámci projektu vznikla tematická síť, do níž jsou zapojeni odborníci 
a na problematiku komunikace s osobami se zdravotním postižením 
a zaměstnávání a lidé, kteří se ve své práci s osobami se zdravotním 
postižením každodenně potkávají a na něž jsou aktivity projektu 
zaměřeny – pracovníci úřadů práce na různých úrovních. NRZP 
ČR na projektu spolupracuje se švédským partnerem Kompetent 

Centrum for Tilganglighet a českou Asociací zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR. V rámci projektu vznikla nejprve analýza 
vzdělávání pracovníků ÚP v ČR a ve Švédsku a metodika pro pilotní 
kurzy pro pracovníky ÚP, kterých se od září do listopadu 2013 
zúčastnilo cca 120 osob. Kurzy probíhaly ve spolupráci s GŘ ÚP 
v Olomouci, Pardubicích, Písku a Praze. V rámci příprav kurzů byly 
natočeny audiovizuální spoty, které poukazují na nešvary a stereotypy 
v komunikaci s lidmi s postižením, o nichž se na kurzech rovněž 
diskutovalo. V červenci 2013 proběhlo i dobře navštívené jednání 
u kulatého stolu za účasti zástupce švédské partnerské organizace. 
Na jednání se hovořilo především o rozdílném postavení osob se 
zdravotním postižením v ČR a ve Švédsku a rozdílech i v činnosti 
úřadů práce. Předpokládá se, že kurz získá akreditaci vzdělávacího 
programu MPSV a bude dále využíván především pracovníky státní 
správy.

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je červen 2014.

V rámci projektu je vybudována funkční síť šesti poraden – Poradna 
NRZP ČR v Praze, Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj, Poradna 
NRZP ČR pro Pardubický kraj, Poradna NRZP ČR pro Jihomoravský 
kraj, Poradna NRZP ČR pro Moravskoslezský kraj a Poradna NRZP 
ČR pro Olomoucký kraj. Všechny poradny poskytují své služby 
odborného sociálního poradenství osobně, telefonicky, elektronicky, 
písemně. 
V roce 2013 bylo velmi důležité ukončování vydávání sKaret a spolu 
s tím návrat k původním metodám vyplácení sociálních dávek. 
Velké množství dotazů se pak týkalo příprav na účinnost nového 
občanského zákoníku (problematika svéprávnosti a opatrovnictví, 
ale také dopady na zákon o rodině, oblast dlužnictví, závazků 
vyplývajících ze smluv, zejm. nájemních a mnoho dalšího) a dále 
pak informování o změnách v oblasti posuzování nároku na průkaz 
OZP (od 1. 1. 2014). Přestože vyřizování sociálních dávek a příspěvků 
prostřednictvím úřadu práce bylo účinné již více než rok, mnoha 

klientům toto téma dosud činí nemalé obtíže (zejm. otázka přiznávání 
sociálních dávek úřadem práce, kdy však zdravotní stav hodnotí 
posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení apod.).
Kromě nových dávek a změn ve výplatě stávajících dávek souvisejících 
s novými a novelizovanými legislativními předpisy přicházeli klienti 
i s dávkami, u kterých ke změnám nedošlo nebo byly jen minimální, 
např. příspěvek na bydlení, přídavky na děti a další.

V roce 2013 bylo poskytnuto celkem 13 955 kontaktů a intervencí, 
z toho 2 852 kontaktů a 11 103 intervencí pro 11 066 klientů.
Prostřednictvím sítě poraden Národní rada osob se zdravotním 
postižením ČR přispívá významným způsobem ke zvýšení 
soběstačnosti osob se zdravotním postižením a seniorů při jejich 
integraci do společnosti. Dokladem kvality poskytovaných služeb je 
také značná část klientely, která služby využívá opakovaně. 
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Doba realizace: březen 2013 až srpen 2014
Místo realizace: Olomoucký kraj
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: MPSV - financováno z OP LZZ 
Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00291

Cíl projektu: 
OZP patří mezi nejohroženější skupiny při integraci na trh práce. 
Cílem projektu je zlepšení postavení OZP na trhu práce a zvýšení 
zaměstnatelnosti dlouhodobě nezaměstnaných osob se ZP, které jsou 
v evidenci Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji, a to prostřednictvím 
vytvoření nových pracovních míst s podporou cíleného využití 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Důraz je položen 
na individuální rozvoj účastníků v oblasti motivace, sebeprezentace 
a odborných dovedností, a to od počátečního stadia osobní rezignace 
až po konkrétní uplatnění na trhu práce. Cílem projektu je vytvořit 
komplexní soubor aktivit, které napomáhají účastníkům projektu 
zvýšit motivaci k pracovnímu uplatnění, získat vyšší kvalifikaci, 
osvojit si pracovní návyky a získat praxi na tréninkových pracovištích. 
Inovativním prvkem je zaměření projektu na OZP nad 50 let věku, 
protože tato cílová skupina je na trhu práce obzvláště ohrožena.   
Obsah projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání OZP a jejich 
následné tréninkové zaměstnání. Do projektu bylo vybráno 
20 účastníků se ZP, kteří byli vedeni na ÚP ČR jako uchazeči 
o zaměstnání a mají bydliště v Olomouckém kraji. Účastníci 
nejprve prošli vzdělávacím přípravným procesem, který obsahoval 
aktivizačně - motivační kurzy, rekvalifikační kurz na PC, kurzy 
komunikačních dovedností, bilanční diagnostiku, pracovní -  profesní 
diagnostiku, případně ergodiagnostiku a postupně absolvují další 

odborné rekvalifikační kurzy „šité na míru“. Zároveň je každý 
povinen účastnit se pravidelně individuálního poradenství. Nyní jsou 
účastníci projektu zaměstnáni na poloviční úvazek na tréninkových 
pracovištích po dobu 10 - 12 měsíců. S účastníky projektu je uzavřena 
pracovní smlouva na dobu určitou a všichni jsou v rámci projektu 
v péči sociální pracovnice. Jejich pracovní pozice se jmenuje: 
distributor Euroklíčů a jejich úkolem je aktivně a cíleně předávat 
Euroklíče držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, 
onkologickým pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, 
Parkinsonovou chorobou, Crohnovou chorobou, močovými 
dysfunkcemi a rodičům dětí do tří let věku. Euroklíč je mezinárodní 
kompenzační pomůcka, která uvedeným cílovým skupinám 
významně usnadňuje přístup na hygienická a technická kompenzační 
zařízení (např. výtahy, svislé a schodišťové plošiny apod.) osazená 
univerzálním Eurozámkem (např. na úřadech, v nákupních centrech, 
na čerpacích stanicích apod.). Euroklíče jsou distribuovány zcela 
zdarma. Práce distributora je velmi pestrá, protože je vykonávána 
částečně v kancelářích, dle bydliště jednotlivých distributorů: 
v Olomouci, Šumperku, Přerově, Hranicích, Šternberku a Jeseníku, 
částečně pak v terénu tím, že distributoři mají aktivně oslovovat 
a navštěvovat úřady i organizace, které sdružují osoby se zdravotním 
postižením nebo jim poskytují služby a zdravotní či jinou péči. Jejich 
přímými partnery v jednání jsou odbory sociálních věcí na městských 
úřadech a Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Účastníci projektu 
se tak podílejí na smysluplné práci s mezinárodním přesahem 
a jsou v každodenním kontaktu s dalšími OZP, úřady, neziskovými 
organizacemi apod. Více informací o projektu lze najít  
na www.esfcr.cz, www.nrzp.cz a www.euroklic.cz. 

PROJEKT S EUROKLÍČEM DO ZAMĚSTNÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 
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Doba realizace: 2013
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Financování projektů: spolufinancovány Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstvem dopravy ČR, Olomouckým a Pardubickým 
krajem

Cíl projektů: Zajistit OZP a rodičům malých dětí rychlou a důstojnou 
dostupnost veřejných hygienických a technických kompenzačních 
zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) tím, 
že budou tato zařízení osazena jednotnými Eurozámky, případně 
Elektro-Eurozámky a cílovým skupinám budou distribuovány 
univerzální Euroklíče, které lze použít v řadě zemí Evropy. U nás je již 
Eurozámky osazeno přes 650 míst.

Cílové skupiny, distribuční místa a publicita: Euroklíč mohou zdarma 
získat držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí 
pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, 
Crohnovou chorobou, močovými dysfunkcemi, případně dalšími 
onemocněními, kteří mají bydliště v uvedených krajích. Centrálními 
distribučními místy Euroklíčů jsou Regionální pracoviště a poradny 
NRZP ČR pro jednotlivé kraje. Distribuce Euroklíčů probíhá 
rovněž prostřednictvím odborů sociálních věcí na městských 
úřadech obcí s rozšířenou působností a obcí s pověřeným obecním 
úřadem a také prostřednictvím Kontaktních pracovišť Úřadu 
práce ČR. V Olomouckém kraji jsou navíc Euroklíče distribuovány 
prostřednictvím 20 distributorů v rámci projektu „S Euroklíčem 
do zaměstnání v Olomouckém kraji“, financovaného z OP LZZ. 
Veřejná hygienická zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacími 
pulty 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, 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 projektu: 
Euroklíč v Olomouckém, Jihomoravském, Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji 2013 - spolufinancován MMR ČR (pouze 
pro objekty obcí, krajů a státu), rozsah – 2.520 Euroklíčů, 46 
Eurozámků a 37 Elektro-Eurozámků. 
Euroklíč v Olomouckém kraji 2013 - spolufinancován z rozpočtu 
kraje, rozsah: 450 Euroklíčů, 9 Eurozámků a 2 Elektro-Eurozámky. 
Euroklíč v Pardubickém kraji 2013 - spolufinancován z rozpočtu 
kraje, rozsah – 25 Euroklíčů, 2 Eurozámky. 
 
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. 

Partneři: MMR ČR, MD ČR, Asociace krajů ČR, Olomoucký kraj, 
Pardubický kraj, Síť mateřských center.

PROJEKTY EUROKLÍČ V OLOMOUCKÉM, JIHOMORAVSKÉM, PARDUBICKÉM  
A KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 2013
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MEDIÁLNÍ AKTIVITY

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR ZA ROK 2013

Vybraná mediální témata v roce 2013
•• Projekt Euroklíč v jednotlivých krajích
•• Sociální politika a volby do PSP
•• Celoroční téma sKaret (karta sociálních systémů) – změny, 

zrušení, žaloba, řešení přechodu a výměn
•• Happening před MPSV (sKarty)
•• Posuzování zdravotního stavu OZP
•• Aktivity kolem záměru zrušit lázeňský objekt VESNA
•• Škrty VZP u inkontinenčních pomůcek
•• Konference NON-handicap 2013 – 23. 10.
•• Problematika nového posuzování zdravotního postižení

Statistika:
Počet tiskových konferencí: 8
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 – sKarty, penzijní reforma.
• Černé ovce – sociální dávky.
• Události, komentáře – sKarty.
• Reportéři ČT – asociální reformy.
• Nedělní partie – volby a budoucí sociální politika.
• ČRo Radiožurnál – sKarta ústavní stížnost, manifest o dopadech 

reforem na OZP, sKarta žaloba.

V roce 2013 se v hlavním televizním zpravodajství dne tří 
celoplošných televizí odvysílalo minimálně 23 reportáží s tematikou 
zdravotního postižení za přítomnosti NRZP ČR.

Dne 25. 4. 2013 byl republikovým výborem NRZP ČR schválen 
rozpočet organizace na rok 2013. Rozpočet, resp. hospodaření 
organizace, se odvíjelo od poskytnutých dotačních prostředků, 
darovaných finančních prostředků a prostředků získaných vlastní 
činností. Hospodaření bylo sledováno za celou organizaci s tím, 
že projekty měly přiřazeny samostatná čísla středisek a jejich 
hospodaření se tedy odráží na jednotlivých střediscích.

Hlavními zdroji příjmů organizace byla podpora pěti projektů 
v celkové výši 6 050  tis. Kč Úřadem vlády ČR, dotace poskytnutá 
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ve výši 4 467 tis. Kč 
na Poradenství NRZP ČR. Na tuto službu byly poskytnuty i finanční 
příspěvky od krajů a měst. Dalšími zdroji bylo financování dalších 
projektů, které jsou uvedeny v textu výroční zprávy.

Celkem bylo účtováno 40 dotací, z toho 8 projektů bylo víceletých. 
Bylo vyúčtováno 10 příspěvků a darů. Všechny přijaté finanční 
prostředky byly vyúčtovány dle příslušných metodik poskytovatelů 
v řádném termínu. U víceletých projektů byly podávány pravidelné 
monitorovací zprávy. Požadované limity spoluúčastí byly 
v předepsané výši naplněny i zásluhou našich dárců a partnerů, kteří 
poskytli finanční a věcné dary.

Hospodaření organizace včetně zprávy revizní komise bylo 
předloženo Republikovému shromáždění a dne 3. 12. 2013 bylo 
schváleno.

Účetnictví a daně za rok 2013 zpracovávala účetní firma AT Offix 
s.r.o. Audit účetnictví zpracovala Ing. Anithea Škodová. Výrok 
auditorky je součástí této výroční zprávy.
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ÚČET NÁZEV UKAZATELE CELKEM (V TISÍCÍCH KČ)

NÁKLADY CELKEM      31 336
501 spotřeba materiálu 2 873
502 spotřeba energie 796
504 prodané zboží 169
511 opravy a udržování 84
512 cestovné 438
513 náklady na reprezentaci 99
518 ostatní služby 8 962
521 mzdové náklady 12 998
524 zákonné sociální pojištění 3 667
525 ostatní sociální pojištění 48
527 zákonné sociální náklady 19
538 ostatní daně a poplatky 39
543 odpis nedobytné pohledávky 3
545 kurzové ztráty 58
549 jiné ostatní náklady 96
551 odpisy DNHM 851
582 poskytnuté příspěvky 136

VÝNOSY CELKEM 31 096
602 tržby z prodeje služeb 1 359
604 tržby z prodeje zboží 206
644 úroky 6
645 kursové zisky 1
649 jiné ostatní výnosy 824
654 tržby z prodeje materiálu 6
682 přijaté příspěvky 3 345
684 přijaté členské příspěvky 58
691 provozní dotace 25 291

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK +/- -240
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
Cibulka Aleš
Časopis Parkinson
Časopis Roska
DIRECT pay, s.r.o.
DOMEAplast s.r.o.
Hendaver o.s.
Hlavní město Praha
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie
Incheba Praha s.r.o.
Jan Nižník – ELVIS
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královehradecký kraj
Liberecký kraj
Máme otevřeno? o.s.
Město Ostrov
Město Žďár nad Sázavou
Městský obvod Plzeň 3
Metropolitní univerzita Praha
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Mont Group s.r.o.

Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Opel Česká republika
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Pražská teplárenská a.s.
Skupina ČEZ
Správa NP a CHKO Šumava
Státní fond dopravní infrastruktury
Statutární město Brno
Statutární město Pardubice
Statutární město Plzeň
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická  
Žďár nad Sázavou
Středočeský kraj
Svaz měst a obcí ČR
Tragan Otakar
Unie Roska
Úřad vlády ČR
Ústav sociální péče Křižanov
Ústecký kraj
Veletrhy Brno a.s.
Wernerová Jitka
Zlínský kraj
Žďárský deník

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Československá obchodní banka a.s.
Elektrárny Opatovice a.s.
Fichtner Rudolf
Filipi Martin
Gabrhelová Iveta
Hlavní město Praha
Kabelová televize Jeseník s.r.o.
Královéhradecký kraj
LI-CA spojovací materiál s.r.o.

Linde Praha a.s.
Nadační fond Rovná šance
Nakladatelství UMÚN s.r.o.
Nikon spol. s r.o.
Pardubický kraj
Raiffeisenbank a.s.
RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

Zvláštní poděkování patří zejména NAKLADATELSTVÍ UMÚN s.r.o.  
za jejich mimořádnou finanční podporu NRZP ČR.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA
NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2013

Vydala Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Místo vydání: Praha
Datum vydání: 23. 6. 2014





Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky
Partyzánská 1/7 / 170 00  PRAHA 7

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

www.nrzp.cz


	NRZP_vz2013_OBALKA-fin
	NRZP_vz2013_vnitrek-fin_komplet


 
 
    
   HistoryItem_V1
   PageTools
        
     Action: Move pages
     Range: From page 1 to page 1
     Where: after last page
      

        
     MovePages
     1
     8
     1
     14
     AtEnd
     All
     663
     277
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     R180
            
                
         Both
         1
         SubDoc
         1
              

       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     1
     Always
     1
     1
     /192.168.2.254/Element/Vegard/!!Fiedlerova/TRW Leadership/TRW modul 1/Pracovni kniha/Zdroje/1-29.pdf
     1
            
       D:20120807173527
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     62
     Tall
     1231
     235
     AllDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     1
     Always
     1
     1
     /192.168.2.254/Element/Vegard/!!Fiedlerova/TRW Leadership/TRW modul 1/Pracovni kniha/Zdroje/1-29.pdf
     1
            
       D:20120807173527
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     62
     Tall
     1231
     235
    
     AllDoc
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



