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Vážení přátelé, dostává se vám do rukou další výroční zpráva Národní 
rady osob se zdravotním postižením České republiky. V úvodním slově 
bych chtěl shrnout naši činnost v průběhu roku 2015.

Na počátku roku jsme si vytyčili několik základních úkolů, které jsme 
chtěli v roce 2015 řešit. Prvním z nich bylo navýšení příspěvku na péči, 
a to o 10 %. Od počátku roku 2015 až do října téhož roku probíhala řada 
jednání na úrovni představitelů vlády a Parlamentu ČR. Nakonec došlo 
koncem října k dohodě, že příspěvek na péči bude valorizován o 10 % ve 
všech stupních, a to s účinností od 1. 8. 2016. V současné době je zákon 
prakticky již schválen. 

Dalším důležitým úkolem byla změna v oblasti zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením. Po jednání ve Vládním výboru pro zdravotně 
postižené a jednání v dalších orgánech vlády se nám společně se zaměst-
navateli podařilo dohodnout, že minimální mzda příjemců invalidních 
důchodů bude od 1. 1. 2017 stejná jako u lidí, kteří nepobírají žádné 
sociální benefity. K 1. lednu 2016 došlo k výraznému zvýšení minimál-
ní mzdy u příjemců invalidních důchodů. Současně došlo k navýšení 
příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se 
zdravotním postižením. 

V oblasti vzdělávání jsme se podíleli na dokončení prosazení společ-
ného vzdělávání dětí a žáků se zvláštními specifickými potřebami a na 
přípravě vyhlášek, které implementují podpůrná opatření do vzdělá-
vacího systému. V současné době více než dvě třetiny dětí a žáků se 
zdravotním postižením studují v tzv. hlavním vzdělávacím proudu. 

NRZP ČR se účastnila po část roku 2015 přípravy Nového národního 
plánu podpory OZP, který by měl být na roky 2015–2020. Připravila 
vlastní návrhy do plánu a účastnila se jednání s jednotlivými resorty 
o jejich podílu na přípravě cílů a opatření Nového plánu vyrovnává-
ní. Národní plán byl schválen na jednání Vlády ČR 25. května 2015 
usnesením č. 385. 

NRZP ČR se účastnila jednání pracovní komise pro přípravu Národní 
strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016–2025, kterou zpraco-
valo MPSV ČR. I přes výrazné výhrady NRZP ČR byl plán schválen 
Vládou ČR. Hlavní výhrady NRZP ČR upozorňovaly především na 
neřešení systémové změny financování sociálních služeb a podpory 
neformální péče. 

ÚVODNÍ SLOVO
V únoru 2015 došlo k prvnímu jednání vedení NRZP ČR s prezidentem 
České republiky Milošem Zemanem, které bylo zaměřeno na inkluzivní 
vzdělávání OZP, zaměstnávání OZP a zvýšení příspěvku na péči.  

NRZP ČR se celoročně věnovala problému, který nastal z důvodu změny 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP a novým zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony nově stanoví, že příjemcem 
příspěvku na nákup motorového vozidla je vždy osoba se zdravotním 
postižením, což u dětí do 18 let znamená, že soud musí rozhodnout, 
zda poskytnuté finanční prostředky z příspěvku na nákup motorového 
vozidla mohou být zahrnuty do majetku nezletilé osoby. Tato zákonná 
úprava byla schválena v roce 2016 a rozšířena také na osoby se sníženou 
právní subjektivitou. 

V počátku roku 2015 NRZP ČR věnovala velkou pozornost přípravě 
jednání Výboru OSN o právech osob se zdravotním postižením, které se 
konalo ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2015 v Ženevě. Výbor prozkoumal Úvodní 
zprávu ČR o plnění Úmluvy OSN o právech OZP. NRZP ČR vyslala na 
toto jednání svou delegaci. 

V druhé polovině roku jednala NRZP ČR intenzivně s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR o novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Tento zákon nově charakterizuje a zatřiďuje zdravotnické pro-
středky. Po intenzivních jednáních došlo k rozhodnutí, že Ministerstvo 
zdravotnictví ČR zpomalí přípravu zákona, a to v závislosti na odstraně-
ní rozporu v této oblasti mezi MZ ČR a NRZP ČR. 

V březnu 2015 se uskutečnil 12. ročník předávání cen Mostů. Tentokrát 
se ceny předávaly v Orea Hotelu Voroněž v Brně. Hlavním partnerem  
byl KÚ Jihomoravského kraje a statutární město Brno.

Za úspěchy, kterých se NRZP ČR podařilo v roce 2015 dosáhnout, bych 
rád poděkoval všem členským organizacím NRZP ČR, všem pracovní-
kům a dobrovolníkům NRZP ČR i všem partnerům a sponzorům, kteří 
nás podporují a podporovali. Bez jejich pomoci by se nám mnoho věcí 
nepodařilo a mnohé projekty by se neuskutečnily.

Mgr. Václav Krása

ÚVODNÍ SLOVO



6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   VÝROČ NÍ ZPRÁVA

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 obhajo-
bu, prosazování a naplňování práv a zájmů osob se zdravotním postižením. 
Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s 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, 
Řídicí výbor Národního rozvojového programu mobility pro všechny 
a další. Je členem mezinárodních organizací Disabled Peoples’ Interna- 
tional, Rehabilitation International, European Disability Forum a FIMITIC. 

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky má  
celostátní působnost. Organizačními jednotkami na úrovni krajů jsou 
Krajské rady NRZP. V rámci krajské struktury pracují koordinátoři  
jako profesionální pracovníci, kteří pomáhají Krajským radám NRZP 
v prosazování jejich zájmů na regionální úrovni. 

NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE
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, pro vzdělávání 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 je 
celostátním poskytovatelem odborného sociálního poradenství.  
Centrální pracoviště je v sídle NRZP ČR v Praze a detašovaná  
pracoviště jsou v Plzni, v Brně, Olomouci, Ostravě a v Pardubicích. 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky sdru-
žovala k 31. 12. 2015 celkem 106 organizací osob se zdravotním po-
stižením nebo jejich zástupců. Zároveň byla zřizovatelem šesti obec-
ně prospěšných společností, a to Centrum pro zdravotně postižené 
Jihočeského kraje, Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského 
kraje, Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Králo-
véhradeckého kraje, Centrum pro zdravotně postižené Pardubického 
kraje, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského 
kraje a Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje.  
Dále je zřizovatelem ústavu Institut rovných příležitostí.  
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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 – Disabled Peoples International (DPI),
  �  zastupování ČR v zastřešující evropské organizaci občanů se zdravotním 

postižením a jejich organizací – European Disability Forum (EDF),
  �  zastupování ČR v zastřešující Evropské organizaci občanů s tělesným 

postižením (FIMITIC),
  �  využívání informačního servisu, zejména EDF, RI a DPI,
  �  prezentace informací ze zahraničí, 
  �  prezentace ČR v zahraničí.

2. NA REPUBLIKOVÉ ÚROVNI
  �  naplňování funkce hlavního poradního orgánu  

Vládního 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 pro 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 postiženým a krajských střednědobých  
plánů rozvoje sociálních služeb,

  �  realizace projektů z evropských fondů zaměřených k podpoře  
samostatného života osob se zdravotním postižením.  

ČINNOST NRZP ČR
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PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NÁRODNÍ RADY OSOB  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ XVI. REPUBLIKOVÉHO 
SHROMÁŽDĚNÍ NÁRODNÍ RADY OSOB  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 2. června 2015

My, delegáti XVI. RS NRZP ČR,
vyzýváme politickou reprezentaci ČR, aby postupně zapracovala do 
svých politik Závěrečná doporučení k úvodní zprávě České republiky, 
kterou vydal Výbor OSN pro Úmluvu OSN o právech osob se 
zdravotním postižením. 

Výbor zaznamenal řadu skutečností, které nejsou v souladu s Úmluvou. 
V obecných zásadách doporučuje především přijetí Opčního protokolu 
k Úmluvě OSN a také doporučuje urychleně vytvořit Monitorovací 
orgán plnění Úmluvy, který v České republice nebyl dosud ustaven.

Upozorňujeme především na pasáž Závěrečných doporučení, která 
se týkají nezávislého způsobu života. V čl. 40 „Výbor doporučuje 
smluvnímu státu, aby přijal všechna nutná opatření k zajištění 
toho, aby politické procesy namířené k deinstitucionalizaci, včetně 
rozvoje Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením na období 2015–2020, měly jasný 
harmonogram a konkrétní měřítka pro implementaci, jež budou 
v pravidelných intervalech účinně monitorována.“ 

Výbor se znepokojením zaznamenal nedostatečné vynakládání 
finančních zdrojů na tlumočení do znakového jazyka a nedostatek 
školených tlumočníků, což omezuje skutečné využívání práva použí-
vat český znakový jazyk neslyšícími a jejich rodinami. V čl. 42 proto 
Výbor vyzval Českou republiku „aby vyčlenila dostatečné finanční 

zdroje na školení a najímání tlumočníků do znakového jazyka, 
což by umožnilo neslyšícím osobám plně využít práva používat 
český znakový jazyk“.

Výbor vyzval ve svém Závěrečném doporučení Českou republiku, 
„aby zajistila stejnou mzdu pro všechny osoby se zdravotním 
postižením bez ohledu na jejich stupeň zdravotního postižení,  
aby rozvinula opatření a zintenzívnila úsilí a vyčlenila dostatečné 
zdroje na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na otevřeném trhu práce, a zejména na podporu zaměstnávání 
žen se zdravotním postižením“.

Zvláště zdůrazňujeme znepokojení Výboru, které vyjádřil nad revizí 
dávek pro osoby se zdravotním postižením, které způsobilo přijetí 
zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním 
postižením. V této souvislosti Výbor vyzval, aby Česká republika 
„revidovala svou legislativu, se skutečnou účastí osob se zdravot-
ním postižením, aby znovu zavedla sociální příplatek, který by 
zvýšil životní úroveň rodin s dětmi se zdravotním postižením nad 
hranici hmotné nouze, a aby rozšířila škálu a usnadnila dostup-
nost kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením 
bez ohledu na jejich věk“. 

My, delegáti XVI. RS NRZP ČR vyzýváme vládu a další předsta- 
vitele státu, aby s ohledem na Závěrečná doporučení Výboru 
byla postupně implementována jednotlivá doporučení do nového 
Národního plánu podpory vyrovnávání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením. Současně vyzýváme, aby na základě jednání 
zástupců NRZP ČR s představiteli vlády byla zajištěna valorizace 
příspěvku na péči k 1. 1. 2016 a byl zahájen urychlený proces 
vyrovnání minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů.

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky je Republikové 
shromáždění, které se sešlo dne 2. 6. 2015 v Praze. XVI. republikové shromáždění schválilo novelu stanov, 
zprávu o hospodaření a přijalo prohlášení delegátů XVI. republikového shromáždění ze dne 2. 6. 2015.
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Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nejvyšším orgá-
nem Republikový výbor, který zasedá zpravidla 2× ročně. V roce 
2015 se Republikový výbor NRZP ČR sešel 23. dubna a 24. září.

RV NRZP ČR schválil 23. dubna 2015 rozpočet NRZP ČR  
na rok 2015, vyhlásil další ročník ceny NRZP ČR MOSTY 
a projednal některé organizační věci. Na závěr přijal  
RV NRZP ČR Prohlášení k současné situaci. 

PROHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU  
NÁRODNÍ RADY OSOB SE ZDRAVOTNÍM  
POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 23. dubna 2015

RV NRZP ČR dne 23. 4. 2015 projednal výsledky jednání  
předsednictva NRZP ČR s vrcholnými představiteli státu,  
která se uskutečnila v posledních dvou měsících, a konstatuje:
a)  Výsledky jednání, to jest zahájení prací na valorizaci příspěvku 

na péči, navýšení minimální mzdy u příjemců invalidních 
důchodů, urychlení prací na novém posuzování míry závislosti 
a obnovení prací na zákonné úpravě koordinované  
rehabilitace, považuje za velký příslib do dalších měsíců.

b)  Žádá předsedu vlády, pana Bohuslava Sobotku, paní ministryni 
Michaelu Marksovou, pana ministra Jiřího Dienstbiera 
a předsedu Výboru pro sociální politiku Poslanecké 
sněmovny ČR pana Jaroslava Zavadila, aby některé  
uvedené kroky byly legislativně připraveny tak,  
aby mohly vstoupit v účinnost od 1. 1. 2016.

c)  Upozorňuje, že dosud nebyla naplněna dohoda, uzavřená 
před rokem, o vzniku monitorovacího mechanismu Úmluvy 
OSN o právech osob se zdravotním postižením, který měl 
být v kompetenci Veřejné ochránkyně práv. Česká republika 
je jednou z posledních zemí EU, která tento monitorovací 
mechanismus nemá. Vyzýváme k diskusi, zda nenalézt jiný, 
schůdnější způsob monitorování Úmluvy.

d)  Žádá Vládu ČR, aby se odpovědně zabývala zprávou Výboru 
OSN pro práva lidí se zdravotním postižením, která vzešla 
z jednání Výboru ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2015 v Ženevě.  
Výbor monitoroval naplňování Úmluvy v ČR a doporučil 
České republice řadu nápravných opatření.

RV NRZP ČR schválil dne 24. 9. 2015 nový organizační řád, zprávu o přípravě 
vyhlášení cen MOSTY 2015 a politické prohlášení RV NRZP ČR.

POLITICKÉ PROHLÁŠENÍ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NÁRODNÍ RADY 
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 24. září 2015 

Republikový výbor sleduje s velkým znepokojením přípravu zákona č. 48/1997 Sb., 
o veřejném zdravotním pojištění, kde dochází k radikální změně úhrady kompen-
začních pomůcek a zdravotnických prostředků. RV NRZP ČR nesouhlasí s těmito 
změnami, které jsou v zákoně připravovány: 
   Zvolený postup ke stanovení základní ceny zdravotnických prostředků má 

kopírovat způsob, jakým jsou u nás stanoveny základní ceny léčiv v jednotlivých 
úhradových skupinách. Domníváme se, že tento model není použitelný především 
u individuálních zdravotnických prostředků.

  Podle našeho názoru novela zákona nezachovává pro některé skupiny pojištěnců 
jejich zákonný nárok na minimálně jeden zdravotnický prostředek, který by zcela 
kompenzoval jejich handicap a byl plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. 

  Zásadní problém spatřujeme v neřešení současného problému, a sice, které 
zdravotnické prostředky budou pacientům pouze zapůjčovány, a které naopak 
přejdou do jejich vlastnictví. Návrh pouze konzervuje současný nevyhovující  
stav, který v této oblasti panuje. 

  Novela zákona vůbec neumožňuje pacientovi změnit zdravotnický prostředek 
v případě, že by mu původně přiznaný zdravotnický prostředek nevyhovoval 
a nekompenzoval jeho zdravotní handicap.

Mimo tyto výhrady máme k návrhu zákona ještě řadu dalších výhrad. Přivítali 
jsme, že Ministerstvo zdravotnictví ČR komunikuje s vedením NRZP ČR 
o návrhu zákona, ale naše výhrady k návrhu zákona nebyly dosud zapracovány. 
RV NRZP ČR žádá předsedu vlády, aby byl návrh zákona zařazen na nejbližší 
jednání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany České republiky. 

RV NRZP ČR vyzývá ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou 
ke komunikaci s vedením NRZP ČR ve věci projektu Evropské komise ke vzniku 
evropského průkazu osoby se zdravotním postižením. Tento průkaz by měl přinést 
některé kompenzace OZP v rámci evropského prostoru. Projektu se účastní 17 členských 
zemí EU, Česká republika se odmítla této iniciativy prostřednictvím MPSV ČR  
účastnit. Česká republika má ještě teoretickou možnost zapojit se do tohoto programu 
do 30. září 2015. RV NRZP ČR se obrací na paní ministryni Michaelu Marksovou,  
aby reagovala na opakované žádosti vedení NRZP ČR o komunikaci v této věci.  

ČINNOST ORGÁNŮ NRZP ČR
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PŘEDSEDNICTVO REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR
KRÁSA Václav, Mgr., předseda NRZP ČR

MORÁVEK Jiří, Mgr., 1. místopředseda NRZP ČR

FISCHEROVÁ Táňa, 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

REPUBLIKOVÝ VÝBOR NRZP ČR

KRÁSA Václav, Mgr., předseda NRZP ČR

MORÁVEK Jiří, Mgr., 1. místopředseda NRZP ČR

UHERKA Jan, Mgr., místopředseda NRZP ČR

VENCL Jiří, místopředseda NRZP ČR

PŘÍMO ZVOLENÍ ČLENOVÉ

AMBROSOVÁ Ivana, Mgr.,  
ředitelka Domova Sedlec SPMP

DRÁBEK Tomáš, Mgr.,  
Svaz tělesně postižených v České republice

KOSINOVÁ Věra, Mgr.,  
předsedkyně sdružení DANETA

LETOCHA Václav, JUDr.,  
předseda Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR

LUPOMĚSKÝ Roman,  
předseda občanského sdružení Neslyšící s nadějí

NOVÁK Petr,  
ředitel centra služeb pro sluchově postižené v Ústí nad Labem

PAUR Jaroslav,  
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

PEŠKOVÁ Iveta,  
předsedkyně občanského sdružení PROSAZ

PETRUSOVÁ Jaroslava,  
předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

ROGACZEWSKI Pavel,  
ředitel TyfloCentra Karlovy Vary

PŘEDSEDOVÉ KRAJSKÝCH NRZP

KOCMANOVÁ Jiřina, předsedkyně NRZP kraje Vysočina

KOZLOVSKÝ Radim, předseda NRZP Moravskoslezského kraje

KROLL Martin, Mgr., předseda NRZP Libereckého kraje

LANGER Milan, Mgr., předseda NRZP Olomouckého kraje,

LÍKAŘOVÁ Jitka, Ing., předsedkyně NRZP Karlovarského kraje

MÁDLOVÁ Helena, Ing., předsedkyně NRZP Jihočeského kraje

MORÁVEK Jiří, Mgr., předseda NRZP Královéhradeckého kraje

PEŠEK Milan, předseda NRZP Pardubického kraje

SLAVÍK Jaroslav, předseda NRZP Ústeckého kraje

SPÁČIL Leoš, PhDr., předseda NRZP Jihomoravského kraje

UHERKA Jan, Mgr., předseda NRZP Zlínského kraje

VALINA Miroslav, PhDr., předseda NRZP Plzeňského kraje

VECKOVÁ Jiřina, Ing., předsedkyně NRZP Středočeského kraje

VENCL Jiří, předseda NRZP Praha



AB plus CZ 
Panelová 406/9, 190 15  Praha 9
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
Andělská křídla, o. s. 
Hekrova 805/25, 149 00  Praha 4 – Háje
APROPO – asociace pro postižené 
Chrpová 536/2a, 736 01  Havířov
ARCUS – onko centrum 
Ješov 24, 783 24  Slavětín
Asociace muskulárních dystrofiků ČR 
Petýrkova 1953/24, 148 00  Praha 4
Asociace Parkinson-Help, o. s. 
Dürerova 2177/18, 100 00  Praha 10
Asociace POLIO 
Jabloňová 2891, 106 00  Praha 10
AUTISTIK 
Kyselova 1189/24, 182 00  Praha 8
AVAZ – Asociace vozíčkářů  
a zdravotně i mentálně postižených 
Dvořákova 1331/20, 405 01  Děčín
CEREBRUM, o. s. 
Křižíkova 56/75A, 186 00  Praha 8
Cestovní klub KID –  
klub invalidních dobrodruhů, o. s. 
Brněnská 48, 323 00  Plzeň 
Česká abilympijská asociace  
Sladkovského 2824, 530 02  Pardubice 
Česká asociace paraplegiků – CZEPA 
Dygrýnova 816/8,  
198 00  Praha 14 – Černý Most
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
České sdružení Marfanova syndromu  
Černá cesta 15, 779 00  Olomouc 
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
FIT-ILCO ČR, o. s.  
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8
Handicap Žatec  
Stavbařů 2696, 438 01  Žatec 
Informační centrum rodičů  
a přátel sluchově postižených, o. s.  
Hábova 1571, 155 00  Praha 5 
Já – člověk    
Dubová 222, 251 62  Louňovice
Jablonecký klub onkologických pacientů,  
jejich rodinných příslušníků a přátel JAKOP 
Elišky Florianové 8, 466 01  Jablonec n. Nisou
Jdeme autistům naproti – Olomouc, o. s. 
Žilinská 26, 779 00  Olomouc
Klub bechtěreviků   
Na Slupi 4, 128 50  Praha 2
Klub DEMKA Příbram   
Obránců míru 78, 261 01  Příbram VII 
Klub nemocných cystickou fibrosou   
Kudrnova 22/95, 150 06  Praha 5 
Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova   
Vondroušova 1193, 163 00  Praha 6 – Řepy
Kolpingova rodina Smečno, o. s.   
Wilsonova 546, 274 01  Slaný 
KOLUMBUS   
Keplerova 712/32, 400 07  Ústí nad Labem 
Labská stezka, o. s.   
Kovansko 45, 289 31  Bobnice 
Moravskoslezská unie neslyšících, o. s.   
Vítkovická 3335, 702 00  Ostrava 2
Národní institut pro integraci osob  
s omezenou schopností pohybu a orientace ČR   
Havlíčkova 44, 586 01  Jihlava 
Národní sdružení PKU a jiných DMP 
Fischerova 687/30, 779 00  Olomouc
Nedoslýchaví – Neslyšící, o. s.   
Litoměřická 136/35, 405 02  Děčín III – St. Město
Neslyšící s nadějí, o. s.   
Na Křečku 365,  
109 04  Praha 10 – Horní Měcholupy 
Oáza Hodonín, středisko speciálních služeb   
Rybářská 32, 695 01  Hodonín
Občanské sdružení Cesta Náchod, z. s.  
Vítkova 3, 547 01  Náchod

Občanské sdružení CHEWAL   
Bystřice 1280, 739 95  Bystřice 
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 POMOCNÁ RUKA   
Školní 32, 796 01  Prostějov
Občanské sdružení proPAS   
Klimentská 40, 110 00  Praha 1
Občanské sdružení rodičů a přátel uměle 
ventilovaných a kvadruplegických pacientů   
V Podbabě 46, 160 00  Praha 6
Občanské sdružení ŠANCE   
Osvoboditelů 97, 410 02  Lovosice
Občanské sdružení TRIANON   
Na Horkách 1701/23, 737 01  Český Těšín
Občanské sdružení TY a JÁ   
Resslova 14, 301 00  Plzeň 
Občanské sdružení zdravotně   
postižených ve Žluticích   
Mlýnská 462, 364 52  Žlutice
Organizace zdravotně  
postižených Bučovice a okolí   
Sovětská 912, 685 01  Bučovice
Pacienti IBD   
Václava Trojana 1483/5,  
104 00  Praha 10 – Uhříněves
ParaCENTRUM Fenix   
Netroufalky 3, 625 00  Brno
PARENT PROJECT  
Větrná 262, 550 01  Broumov
Plzeňská unie neslyšících  
Palackého nám. 3, 301 00  Plzeň
Podkrkonošská společnost  
přátel dětí zdravotně postižených  
se sídlem v Semilech   
Nádražní 541, 513 01  Semily
POROZUMĚNÍ – Sdružení  
nevidomých a slabozrakých ČR Plzeň   
Dlouhá 4, 312 00  Plzeň
Pražská organizace vozíčkářů   
Benediktská 6/688, 100 00  Praha 1
Revmaliga v ČR   
Na Slupi 4, 128 50  Praha 2
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Rodinné centrum Rozárka   
Průběžná 2503/38, 370 04  České Budějovice
Sdružení pomoci duševně nemocným ČR 
Kupkova 62, 638 00  Brno
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 
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 – Stará Role
Sdružení zdravotně postižených   
občanů a jejich přátel   
Sámova 1653/32, 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 Parkinson  
Volyňská 933/20, 100 00  Praha 10
Společnost pro bezlepkovou dietu 
Koláčkova 4, 182 00  Praha 8
Společnost pro podporu lidí  
s mentálním postižením v ČR, o. s.  
Karlínské nám 12, 186 03  Praha 8
Společnost pro pomoc  
při Huntingtonově chorobě  
Česká Čermná 41, 549 21  Česká Čermná
Společnost psoriatiků  
a atopických ekzematiků SPAE   
Rybná 682/1, 110 05  Praha 1
Společnost slepých a slabozrakých občanů, 
jejich rodinných příslušníků a přátel   
Okružní 648/13, 360 17  Karlovy Vary
Spolek Trend vozíčkářů Olomouc  
Lužická 7, 779 00  Olomouc

ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR 
S KRAJSKOU PŮSOBNOSTÍ
Asociace rodičů a přátel zdravotně  
postižených dětí v ČR, z. s., Klub celiakie Brno  
Libušino údolí 514/150, 623 00  Brno
Asociace rodičů a přátel zdravotně  
postižených dětí v ČR, z. s., Klub Pavučinka Domažlice 
Na Milotově 310, 344 01  Domažlice
Domov pro mne, z. s.  
Kounicova 299/42, 602 00  Brno
Občanské sdružení AMICUS-BRNO  
Tuřanská 238/21, 620 00  Brno
Sdružení CHEWAL, z. s. 
Bystřice 1280, 739 95  Bystřice 
Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s. 
Palachova 1303, 547 01  Náchod
Slezský klub stomiků Ostrava, z. s. 
Francouzská 6015/69, 708 00  Ostrava – Poruba
Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených Náchod, z. s. 
Palachova 1303, 547 01  Náchod
Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., OkO Příbram 
Žežická 193, 261 01  Příbram VII

PŘIDRUŽENÉ ORGANIZACE NRZP ČR 
Asociace Zooterapie, Aktivit  a Terapie, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s. 
Střelniční 75/8, Moravská Ostrava, 702 00  Ostrava
DEBRA ČR, z. ú.  
Černopolní 212/9, 613 00  Brno – Černá Pole
DUHOVÝ MOST  
Informační Kulturně Vzdělávací Centrum, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice
EkoCentrum ARISTOTELÉS, o. p. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. 
SNP 559, 383 01  Prachatice
PROSAZ – Společnost pro sociální  
rehabilitaci občanů se zdravotním postižením 
Kodymov 2526, 158 00  Praha 5
Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s. 
Školní 2213, 470 01  Česká Lípa
Sportovní Klub Pohodáři FLOTILA K2, z. s. 
Průběžná 38, 370 04  České Budějovice
Tichý svět, o. p. s. 
Podolská 322/21, 140 09  Praha 9

Spolek zrakově postižených masérů 
Štefánikova 1163/2, 742 21  Kopřivnice
SPOLU Olomouc  
Dolní nám. 38, 772 00  Olomouc 
Sportovní klub vozíčkářů Ostrava   
Varenská 3098/40a, 702 00  Ostrava 
Sportovní klub vozíčkářů Pardubice 
NEZLOMENI, z. s.  
Bělehradská 513, 530 09  Pardubice 
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
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 ŠUMAVA  
Vídeňská 9, 339 01  Klatovy
Svépomocná společnost Mlýnek, o. s.  
Nádražní 1110/44, 702 00  Ostrava 
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   
Dvořákova 3134/2, 400 01  Ústí n. Labem
Za sklem, o. s.   
Pardubská 293, 763 12  Vizovice
ZDRAPOSO, o. s.   
Gagarinova 2048, 356 01  Sokolov 
Život bez bariér   
Lomená 533, 509 01  Nová Paka

POZN.: Stav k 31. 12. 2015
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SUBJEKTY ZALOŽENÉ NRZP ČR

1)  CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLO-
VÉHRADECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594145
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 9.090.986,23
  výnosy: 9.193.279,05
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství, 
  sociálně aktivizační služby. 
Celkový počet zaměstnanců: 22
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 16,55

2)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ  
POSTIŽENÉ A SENIORY  
PARDUBICKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 265 94 625
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 12.489.000,00
  výnosy: 12.316.000,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  osobní asistence,
  sociální rehabilitace,
  odborné sociální poradenství.
Celkový počet zaměstnanců: 94
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 51

3)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594544
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 6.799.000,00
  výnosy: 6.938.000,00

6)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ 26594307
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 7.905.000,00
  výnosy: 7.745.000,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství,
  osobní asistence.
Celkový počet zaměstnanců: 20
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 12

7)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ  
POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 265 93 661
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 4.113.531,00
  výnosy: 4.227.364,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství,
  osobní asistence. 
Celkový počet zaměstnanců: 18
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 16,2

8)  INSTITUT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 02810204
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 602.653,00
  výnosy: 700.391,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  nejsou poskytovány – realizace pouze 

vzdělávacích akcí
Celkový počet zaměstnanců: 1

Neziskové organizace, kde je NRZP ČR jediným zakladatelem (zřizovatelem), a to 
bez majetkové účasti. Údaje o hospodaření níže uvedených organizací proto nejsou 
součástí hospodaření NRZP ČR za rok 2015. Jedná se o samostatné právní subjekty.

Druhy poskytovaných sociálních služeb:
  odborné sociální poradenství,
  osobní asistence,
  sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením.
Celkový počet zaměstnanců: 42
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 26,5

 
4)  JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 

POSTIŽENÉ A SENIORY, o. p. s.
IČ: 26594463
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 7.623.558,00 
  výnosy: 7.168.850,00 
Druhy poskytovaných sociálních služeb:  
  odborné sociální poradenství,
  osobní asistence,
  sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením.
Celkový počet zaměstnanců: 29
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 24,5

5)  JIHOČESKÉ CENTRUM  
ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 03482952
Celkový rozpočet za rok 2015 v Kč:
  náklady: 626.878,00
  výnosy: 600.101,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  provoz půjčoven pro osoby se zdravotním 

postižením – na základě živnostenského listu
Celkový počet zaměstnanců: 2
Celkový přepočtený počet zaměstnanců: 1,7

SUBJEKTY ZALOŽENÉ NRZP ČR

POZN.: Stav k 31. 12. 2015
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ÚČAST NRZP ČR NA OBHAJOBĚ PRÁV OZP A JEJICH ORGANIZACÍ A ÚČAST  
PŘI TVORBĚ, MONITOROVÁNÍ A NOVELIZACI UCELENÝCH PLÁNŮ  
VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI A VE 14 KRAJÍCH ČR

PROJEKT

Doba realizace: od 1. 1. do 31. 12. 2015
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015

V roce 2015 byla činnost NRZP ČR zaměřena především na změnu zákonů, 
které by zlepšily postavení osob se zdravotním postižením a usnadnily 
jejich zapojení do společnosti. V oblasti zahraničních kontaktů byla činnost 
zaměřena především na jednání orgánů EDF, RI, FIMITIC a DPI.

NRZP ČR v úvodu roku 2015 zahájila intenzivní jednání s politickou repre-
zentací o zvýšení příspěvku na péči ve všech stupních. V průběhu roku bylo 
téma projednáváno jak na úrovni VVZPO, tak i na separátních jednáních 
s předsedou vlády a s příslušnými ministry. Závěrečné rozhodnutí padlo na 
jednání 21. října 2015. V prosinci 2015 Vláda ČR schválila novelu zákona 
o sociálních službách, která stanoví zvýšení příspěvku na péči ve všech 
stupních o 10 % s platností od 1. 8. 2016. 

NRZP ČR se účastnila po celý rok intenzivních jednání širší pracov-
ní skupiny MPSV ČR k problematice zaměstnávání OZP a náhradního 
plnění a dále se účastnila jednání užší pracovní skupiny k těmto tématům. 
Výsledkem celoroční práce je návrh zákona, který stanoví elektronickou 
evidenci náhradního plnění a dále věcný záměr zákona, který nově stanoví 
a charakterizuje zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % OZP.

NRZP ČR se účastnila po část roku 2015 přípravy Nového národního 
plánu podpory OZP, který by měl být na roky 2015–2020. Připravila vlastní 
návrhy do plánu a účastnila se jednání s jednotlivými resorty o jejich podí-
lu na přípravě cílů a opatření Nového plánu vyrovnávání. Národní plán byl 
schválen na jednání Vlády ČR 25. května 2015 usnesením č. 385. 

NRZP ČR se účastnila jednání pracovní komise pro přípravu Národní 
strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016–2025, kterou zpracovalo 
MPSV ČR. I přes výrazné výhrady NRZP ČR byl plán schválen Vládou ČR. 
Hlavní výhrady NRZP ČR směřovaly především k neřešení systémové 
změny financování sociálních služeb a podpory neformální péče. 

NRZP ČR spolupracovala s Generálním ředitelstvím Úřadu práce při výměně 
průkazů OZP a přípravy nového způsobu přiznání příspěvku na mobilitu. 

V únoru 2015 došlo k prvnímu jednání vedení NRZP ČR s prezidentem 
České republiky Milošem Zemanem, které bylo zaměřeno na inkluzivní 
vzdělávání OZP, zaměstnávání OZP a zvýšení příspěvku na péči.  

NRZP ČR se celoročně věnovala problému, který nastal z důvodu změ-
ny zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP, a novým zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákony nově stanoví, že příjemcem 
příspěvku na nákup motorového vozidla je vždy osoba se zdravotním 
postižením, což u dětí do 18 let znamená, že soud musí rozhodnout, zda 
poskytnuté finanční prostředky z příspěvku na nákup motorového vozidla 
mohou být zahrnuty do majetku nezletilé osoby. Tato zákonná úprava 
velmi komplikuje registraci vozidel, koupených z příspěvku na nákup 
motorového vozidla. NRZP ČR připravila novelu zákona, která by zrušila 
povinnost soudního rozhodnutí. Tato novela zákona je již od října 2015 
v Poslanecké sněmovně jako tisk 487 a dosud nebyla projednána. 

Na počátku roku 2015 věnovala NRZP ČR velkou pozornost přípravě jed-
nání Výboru OSN o právech osob se zdravotním postižením, který ve dnech 
31. 3. – 1. 4. 2015 v Ženevě prozkoumal Úvodní zprávu ČR o plnění Úmluvy 
OSN o právech OZP. NRZP ČR na toto jednání vyslala svou delegaci. 

V druhé polovině roku jednala NRZP ČR intenzivně s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR o novele zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravot-
ním pojištění. Tento zákon nově charakterizuje a zatřiďuje zdravotnické 
prostředky. Po intenzivních jednáních došlo k rozhodnutí, že Ministerstvo 
zdravotnictví ČR zpomalí přípravu zákona, a to v závislosti na odstranění 
rozporu v této oblasti mezi MZ ČR a NRZP ČR.

NRZP ČR se účastnila jednání, která vedla ke zvýšení minimální mzdy 
u příjemců invalidních důchodů a zároveň o zvýšení příspěvku pro zaměst-
navatele zaměstnávající více než 50 % OZP. Od 1. 1. 2016 došlo k navýšení 
minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů o 1 300 korun a zároveň 
bude zvýšen příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % 
OZP o 1 500 Kč.

NRZP ČR se dále pravidelně účastnila jednání VVZPO a jeho pracovních 
komisí, jednání Výboru pro sociální politiku, jednání podvýborů Poslanecké 
sněmovny, které se zabývají problematikou zdravotního postižení. Jednala 
s Asociací českých a moravských nemocnic ve věci úhrady zdravotních 
služeb. Dále jednala s MMR ČR o přípravě zákona o zadávání veřejných 
zakázek, s MŠMT ČR o přípravě novely vyhlášky č. 73/2006 Sb. a další.
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Jednou ze stěžejních činností NRZP ČR je připomínkování  
zákonů a vyhlášek. V roce 2015 uplatnila NRZP ČR  
připomínky k těmto legislativním návrhům:

  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou 
a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro 
něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpeč-
nostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel), ve znění pozdějších předpisů. 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování,  
přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých  
přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití 

  Připomínky NRZP ČR k návrhu Národního plánu podpory  
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  
na období 2015–2020 

  Připomínky NRZP ČR k materiálu Dlouhodobý záměr vzdělávání  
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 

  Připomínky NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády o provedení § 101 
a zákona o sociálních službách 

  Připomínky NRZP ČR k Bílé knize – Koncepce veřejné dopravy
  Připomínky NRZP ČR k návrhu, kterým se mění nařízení vlády 

č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytvoření nových pracovních  
míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců  
v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů 

  Zásadní připomínky Národní rady osob se zdravotním postižením České 
republiky k vládnímu návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek

  Stanovisko NRZP ČR k návrhu akčního plánu inkluzivního vzdělávání 
MŠMT na období 2016–2018

  Připomínky NRZP ČR k Národní strategii Zdraví 2020
  Stanovisko NRZP ČR k návrhu prováděcí vyhlášky k § 19  

novely školského zákona č. 82/2015 Sb. 
  Připomínky NRZP ČR k novele zákona č. 183/2006 Sb.  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu nař. vl. o stanovení výše náhrady  

za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé  
újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

  Zásadní připomínky NRZP ČR k navrhovaným změnám  
přílohy č. 1 vyhlášky č. 505/2006 Sb. 

  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. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,  
ve znění zákona č. 87/2015 Sb. 

  Připomínky k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění 
(protetika) 

  Stanovisko NRZP ČR k Návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely  
příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví  
výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají  
za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

  Připomínky NRZP ČR k Návrhu vyhlášky k provedení § 19 a některých 
dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  
ve znění pozdějších předpisů (vyhláška o vzdělávání žáků  
se speciálními vzdělávacími potřebami)

  Připomínky NRZP ČR k hodnocení dopadů regulace (RIA)  
k zavedení pečovatelského volna a dlouhodobého ošetřovného

  Připomínky NRZP ČR k Národní strategii rozvoje sociálních  
služeb na období 2016–2025

NRZP ČR se pravidelně účastnila vypořádání připomínek na jednotlivých 
ministerstvech. 

NRZP ČR se podařilo uplatnit připomínky především u zákonů v pů-
sobnosti MPSV ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, MŠMT ČR, Minister-
stva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

NRZP ČR intenzivně spolupracuje se svými členskými organizacemi. 
Členské organizace připomínkují jednotlivé návrhy zákonných norem, 
posílají další náměty na změnu legislativních norem, které NRZP ČR 
předkládá příslušným ministerstvům, případně je uplatňuje při projedná-
vání 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 představi-
teli státní správy a veřejné správy. 

Za rok 2015 poslal předseda NRZP ČR členským organizacím  
108 informací. Tyto informace jsou zároveň rozesílány dalším zájemcům 
a jsou zveřejněny na webu www.nrzp.cz v sekci aktuality. ➤

PROJEKTY
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NRZP ČR jako jeden z vyhlašovatelů Národního rozvojového programu 
mobility se významně účastnila činnosti Řídicího výboru. Pracovníci 
NRZP ČR se účastnili obou jednání hodnoticí komise NRPM a také všech 
jednání Řídicího výboru NRPM. Paní Ing. D. Lanzová se pravidelně zúčast-
ňuje přednášek o poslání Národního rozvojového programu mobility, které 
jsou organizovány Sekretariátem VVZPO po celé České republice. Tyto 
přednášky slouží k propagaci programu.

V roce 2015 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 orien-
tace. Odborní pracovníci NRZP ČR se účastní 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 2015 uskutečnila NRZP ČR celkem 8 tiskových 
konferencí, které se zabývaly problematikou inkluzivního vzdělávání, 
příspěvku na péči, životním prostředím, zdravotnickými prostředky 
a dalšími legislativními změnami. 
1.  Tisková konference k vyjádření prezidenta České republiky  

k inkluzivnímu školství dětí se zdravotním postižením
2.  Tisková konference o udílení výročních cen NRZP ČR MOSTY  

za rok 2014
3.  Tisková konference k prohlášení RV NRZP ČR, zaměřená  

na valorizaci příspěvku na péči
4.  Tisková konference k jednání s politiky ve věci valorizace  

příspěvku na péči
5.  Tisková konference s MŽP ČR o instalaci třídicích košů  

na odpad na nádražích
6.  Tisková konference k petiční akci Asociace speciálních pedagogů proti 

plánovanému zrušení přílohy rámcového vzdělávacího programu  
základního vzdělávání pro žáky s lehkým mentálním postižením

7.  Tisková konference k prohlášení RV NRZP ČR v září 2015 k novele 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

8.  Tisková konference k přípravě rozpočtu ČR na rok 2016 v souvislosti 
s navýšením prostředků na PnP

9.  Mimo tiskové zprávy bylo 23 reportáží v celostátních televizních  
médiích, kde představitelé NRZP ČR komentovali aktuální události, 
které se týkaly problematiky zdravotního postižení

HLAVNÍ REALIZOVANÉ AKTIVITY VE 14 KRAJÍCH ČR:
a)  Podpora vytváření a monitorování krajských plánů vyrovnávání příležitos-

tí pro občany se zdravotním postižením. Jedná se jednak o kraje, kde již 
KPV existují, a také o kraje, kde probíhá vyjednávání o vytvoření nových 
KPV. Ve sledovaném období došlo ke schválení nového KPV Ústeckého 
kraje (leden 2015) a KPV Karlovarského kraje (červenec 2015). Je to veliký 
úspěch, neboť se jedná o kraje, kde se vytvoření KPV dlouhodobě nedařilo 
prosadit. Oba KPV vznikly na základě přímé účasti a iniciativy NRZP ČR. 
Od počátku roku 2015 jsou také vedena jednání aktualizovat již skončené 
KPV v Praze a Středočeském kraji. Intenzivně jsou také vedena jednání 
v Kraji Vysočina, tj. v posledním kraji, kde dosud KPV není. 

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 spolků OZP na krajské úrovni. V každém kraji působí krajské 
rady osob se zdravotním postižením, které koordinují činnost spolků 
osob se zdravotním postižením. 

d)  Zastupování spolků OZP na úrovni krajů. Jedná se o společné zastu-
pování zejména v orgánech veřejné správy – výbory, komise, poradní 
sbory, pracovní skupiny atd. Jde 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 
spolků. Tyto aktivity, které mají ve svých důsledcích hmatatelný efekt 
pro početnou skupinu OZP, by nebylo možné realizovat bez odborné 
a organizační platformy, kterou představuje NRZP ČR a její odborní 
pracovníci v regionech.

e)  Pořádání seminářů pro odbornou veřejnost, pracovníky státní správy 
a samosprávy, organizace sdružené v KRZP a další spolupracující subjek-
ty. Jedná se o rozsáhlou činnost s velikým společenským dosahem – viz 
uvedený přehled. 

PŘEHLED KONFERENCÍ, SEMINÁŘŮ A WORKSHOPŮ  
USKUTEČNĚNÝCH VE 14 KRAJÍCH ČR V PRŮBĚHU ROKU 2015:
KRAJ PRAHA
20. 1. 2015 Krajské shromáždění spolků OZP k přípravě krajského plánu 
vyrovnávání příležitostí v HMP, místo konání NRZP ČR, počet účastníků 25 
2. 6. 2015 workshop k přípravě krajského plánu vyrovnávání příležitostí 
v HMP, místo konání – Magistrát HMP, počet účastníků 25
16. 6. 2015 workshop k tematice Podpory pečujících osob v HMP, místo 
konání – Karlín, počet účastníků 25 



17

N Á R O D N Í  R A D A  O S O B  S E  Z D R A V O T N Í M  P O S T I Ž E N Í M  Č E S K É  R E P U B L I K Y

STŘEDOČESKÝ KRAJ
5. 6. 2015 seminář Poděbrady pod názvem „Jak se u nás žije  
pečujícím osobám“ 
16. 10. 2015 Krajské shromáždění spolků OZP k přípravě návrhu  
krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním  
postižením ve Středočeském kraji 

JIHOČESKÝ KRAJ
12. 5. 2015 seminář „Znáte svá pacientská práva“, místo konání zasedací 
místnost OŠMT KÚ JčK, počet účastníků 60 
25. 9. 2015 veřejně osvětová akce „Štěstí s překážkou“ – 3. ročník,  
místo konání – náměstí Přemysla Otakara II., Č. Budějovice,  
počet účastníků cca 2 000 
19. 11. 2015 Stavíme bez bariér, ale děláme to dobře?,  
místo konání aula SPŠS České Budějovice, počet účastníků 40

PLZEŇSKÝ KRAJ
11. 5. 2015 seminář Dostupnosti vzdělávání pro osoby se zdravotním 
postižením v Plzeňském kraji se zaměřením na středoškolské vzdělávání, 
místo konání zasedací místnost č. 326 KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň,  
počet účastníků 30 
17. 9. 2015 seminář Národní rozvojový program mobility pro všechny – 
pro starosty měst a obcí Plzeňského kraje a NNO, místo konání zasedací 
místnost Regionální rozvojové agentury, počet účastníků 15 
23. 11. 2015 krajské shromáždění spolků OZP, místo konání zasedací  
místnost č. 326 KÚ PK, Škroupova 18, Plzeň, počet účastníků 25
25. 11. 2015 konference Podpora pečujících, místo konání aula  
Metropolitní univerzity v Plzni, Koterovská 85, Plzeň, počet účastníků 30

KARLOVARSKÝ KRAJ
26. 5. 2015 seminář k Národnímu rozvojovému programu  
„Mobilita pro všechny“ – místo konání Ostrov, účast 30 osob

LIBERECKÝ KRAJ
28. 5. 2015 setkání pracovníků stavebních úřadů kraje,  
místo konání krajský úřad, počet účastníků 100
29. 10. 2015 seminář pro pracovníky speciálních stavebních úřadů, správce 
komunikací a Policii ČR, místo konání krajský úřad, počet účastníků 50
19. 11. 2015 krajské shromáždění ke krajskému Plánu vyrovnávání  
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, místo konání NRZP 
Liberec, počet účastníků 25

ÚSTECKÝ KRAJ
25. 3. 2015 seminář k distribuci e-klíče a k Plánu  
vyrovnání, místo konání Centrum Ústí n. L., počet účastníků 20
18. 5. 2015 Přechod ZO na spolky dle NOZ,  
místo konání CESPO Ústí n. L., počet účastníků 25

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
20. 10. 2015 seminář k rozvoji NRZP Královéhradeckého kraje,  
místo konání nově otevřená budova Centra pro integraci  
osob se zdravotním postižením, počet účastníků 60
27. 10. 2015 Program mobility pro všechny, setkání  
tajemníků Královéhradeckého kraje, místo konání krajský úřad,  
počet účastníků cca 50
9. 12. 2015 workshop k tematice rozvoje služeb  
pro osoby se zdravotním postižením v šesti krajích ČR,  
budova Centra pro integraci osob se zdravotním  
postižením, počet účastníků 25

PARDUBICKÝ KRAJ
15. 1. 2015 přednáška s diskusí Sexualita u osob s těžkým zdravotním 
postižením, místo konání Pardubice, počet účastníků 200 
23. 3. 2015 benefiční představení Víkend s Bohem,  
místo konání Pardubice, počet účastníků 250 
14. 4. 2015 přednáška Ochrana práv pacientů,  
místo konání Pardubice, počet účastníků cca 25 
24. 4. 2015 seminář Postavení rodin a osob, které pečují  
o zdravotně postiženého člena rodiny, místo konání Pardubice,  
počet účastníků 25
12. 5. 2015 přednáška Komunikace s pacienty se zdravotním  
postižením, počet účastníků 30 
19. 5. 2015 regionální kolo Duhové křídlo 2015,  
místo konání Pardubice, počet účastníků 150 
14. 9. 2015 benefiční představení Mezi nebem a zemí, místo  
konání Východočeské divadlo Pardubice, počet účastníků cca 350 
30. 9. 2015 Udílení cen 3. ročníku Duhové křídlo,  
místo konání Pardubice, počet účastníků 300 
8. 10. 2015 přednáška Dopady nového občanského zákoníku  
v oblasti svéprávnosti osob se zdravotním postižením,  
místo konání Pardubice, počet účastníků cca 60 
2.–4. 10. 2015 prezentace činnosti NRZP na akci Retroměstečko,  
místo konání Pardubice, počet účastníků cca 200 

PROJEKTY

➤
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KRAJ VYSOČINA
19. 3. 2015 seminář Bezbariérová vyhláška v praxi, časté chyby,  
místo konání Vilánec, počet účastníků 50
22. 9. 2015 seminář Bezbariérová řešení a vyhláška pro pracovníky  
stavebních úřadů, místo konání Jihlava, počet účastníků 70
13. 10. 2015 seminář Bezbariérová vyhláška v praxi, pro pracovníky  
stavebních úřadů, místo konání Žďár nad Sázavou, počet účastníků 50
27. 11. 2015 seminář Bezbariérové řešení a vyhláška,  
místo konání Jihlava, počet účastníků 80

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
19. 3. 2015 předávání Cen MOSTY, místo konání hotel Voroněž
21.–24. 10. 2015 výstava Rehaprotex, místo konání brněnské výstaviště
3. 11. 2015 konference Podpora pečujících osob,  
místo konání Brno, sál Zastupitelstva MMB, počet účastníků cca 100

OLOMOUCKÝ KRAJ
16. 5. 2015 krajské shromáždění spolků OZP, místo konání  
zasedací místnosti KÚ Olomouckého kraje, počet účastníků 22 
14. 10. 2015 konference na Podporu pečujících osob,  
místo konání Olomouc, počet účastníků 130 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
3. 6. 2015 konference Podpora pečujících osob,  
místo konání Krajský úřad MSK, počet účastníků 100 
8. 10. 2015 seminář Mobilita pro všechny,  
místo konání Magistrát města Ostravy, počet účastníků 45 
4. 11. 2015 Krajské shromáždění spolků OZP, počet účastníků 25 
3. 12. 2015 Velká prezentační akce Advent plný andělů,  
místo konání Dolní oblast Vítkovice, počet účastníků cca 2 000 

ZLÍNSKÝ KRAJ
27. 2. 2015 konference Zaměstnávání OZP,  
místo konání Slavičín, počet účastníků 25 
2. 12. 2015 Slavnostní shromáždění ke dni OZP,  
místo konání Baťova vila, Zlín, počet účastníků 60 

f)  Distribuce informačních a metodických materiálů k aplikaci nového 
občanského zákoníku (NOZ) při přeregistraci spolků OZP a pořádání 
seminářů na toto téma v jednotlivých krajích. Za tímto účelem byla 
vytvořena metodika, která byla rozeslána prostřednictvím krajských koor-

dinátorů NRZP ČR a prostřednictvím časopisu MOSTY. V Pardubickém, 
Královéhradeckém a Ústeckém kraji proběhly navíc 3 informační semináře 
k problematice přeregistrace spolků. V průběhu roku 2015 byla také hojně 
poskytována individuální metodická pomoc při formulaci změn stanov 
a technického provedení přeregistrace spolků. Tuto veřejně nabízenou 
podporu využilo do konce roku 2015 celkem 46 spolků osob se zdravot-
ním postižením. Většina konzultovaných případů pak byla do konce roku 
zaregistrována na příslušném soudě. NRZP ČR tak jednoznačně přispěla 
k tomu, že většina spolků v působnosti NRZP ČR má již řádně provedenou 
přeregistraci podle NOZ. Popsanou agendu zajišťoval pan Jiří Vencl.

g)  Metodická a organizační činnost NRZP ČR v regionech 
Základem metodické činnosti NRZP ČR v regionech je existence me-
todického centra v Praze. Na této činnosti se dále podílí řada externích 
odborníků, kteří provádějí lektorskou a konzultační činnost a podílejí 
se na tvorbě metodik pro terénní pracovníky NRZP ČR. 
Základem řízení této struktury NRZP ČR jsou pracovní porady kraj-
ských koordinátorů. V roce 2015 se uskutečnily celkem dvě společné 
pracovní porady. Dále se ve dnech 20.–22 . 5. 2015 uskutečnil společný 
vzdělávací seminář pro krajské koordinátory, který proběhl internátní 
formou v Poděbradech. Tato akce také zásadním způsobem přispěla  
k neformální výměně zkušeností ze všech krajů ČR. Akci hodnotíme  
jako velice úspěšnou a pro další činnost organizace velice prospěšnou.

Výše popsaným systémem vzájemné komunikace jsou tak  
vytvořeny podmínky pro přenos příkladů dobré praxe a potřebné 
metodiky. Tím, že celá tato struktura má jednotné metodické  
a organizační vedení, je její činnost efektivní. 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ:
Projekt byl realizován ve všech 14 krajích ČR. Mezi jednotlivými kraji jsou 
však značné rozdíly. Porovnávání dosažených výsledků za sledované období 
je tedy třeba vyhodnocovat s ohledem na konkrétní podmínky, ve kterých 
se naše iniciativy realizují. Základem je jednak dobrá spolupráce spolků 
osob se zdravotním postižením v rámci kraje, a dále ochota spolupracovat 
ze strany krajských úřadů a krajských samospráv. Celkově lze konstatovat, 
že regionální činnost NRZP ČR je úspěšná, neboť se podařilo zrealizovat 
většinu plánovaných aktivit v jednotlivých krajích ČR. Hlavní podíl na této 
úspěšné realizaci mají vedle aktivistů a předsedů krajských NRZP zejména 
krajští koordinátoři NRZP ČR, na kterých spočívala organizace převážné 
většiny realizovaných aktivit. 
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INFORMAČNÍ ČINNOST NRZP ČR K PODPOŘE VYROVNÁVÁNÍ  
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEKT

PUBLIKAČNÍ ČINNOST NRZP ČR
MOSTY – Časopis pro integraci
Časopis MOSTY podává od roku 2002 informace o aktuálním 
vývoji v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k osobám se zdra-
votním postižením a informace o celorepublikových aktivitách 
konaných na podporu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdra-
votním postižením. Informace o časopisu jsou k dispozici na strán-
kách www.nrzp.cz, kde jsou jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve 
formátu pdf a pro osoby se zrakovým postižením ve formátu doc. 
Časopis má formát A4, je plnobarevný a má v průměru 60 stran.

NRZP ČR vydala v roce 2015 pět čísel časopisu MOSTY  
v celkovém nákladu 22 000 ks. Harmonogram vydání:

Číslo 01/2015 – 27. února 2015
Číslo 02/2015 – 30. dubna 2015
Číslo 03/2015 – 26. června 2015
Číslo 04/2015 – 30. září 2015
Číslo 05/2015 – 4. prosince 2015

Časopis je neprodejný, distribuuje se bezplatně prostřednictvím České 
pošty všem osobám se zdravotním postižením nebo organizacím osob 
se zdravotním postižením, které o to písemně požádají. Vedle toho byl 
časopis distribuován návštěvníkům udílení cen MOSTY 19. 3. 2015 
v Brně, dále na NGO Marketu 23. 4. 2015 v Praze, divákům filmového 
festivalu Mental Power Prague Film Festival a návštěvníkům veletrhu 
REHAPROTEX v Brně.

OCENĚNÍ AKTIVIT, ČINŮ A PROJEKTŮ VE PROSPĚCH  
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MOSTY 2014
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.  

PROJEKTY

➤

Doba realizace: od 1. 1. do 31. 12. 2015
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Michal Dvořák
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015

Cílem projektu je prostřednictvím pořádaných akcí a realizovaných činností 
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.
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V roce 2015 to byly tyto kategorie:
  Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu  

nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  Cena pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu  

nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením;
  Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
  Cena za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením.

Dvanáctý ročník slavnostního předávání cen MOSTY proběhl 19. 3. 2015 
v Brně. Patronkou ceremoniálu byla, stejně jako při minulých ročnících,  
Livia Klausová, která se účastní předávání cen nepřetržitě od roku 2007. 
Záštitu nad letošní akcí převzali hejtman Jihomoravského kraje Michal  
Hašek a primátor města Brna Petr Vokřál. Moderátorem slavnostního  
odpoledne byl Aleš Cibulka a během ceremoniálu vystoupili HRADIŠŤAN 
& Jiří Pavlica, Tereza Kerndlová a Laďa Kerndl. Hlavními partnery  
12. ročníku byly Jihomoravský kraj a statutární město Brno.

Celkem bylo nominováno 90 projektů a osobností. Vítězi se stali:
I. kategorie instituce veřejné správy
České dráhy, a. s., za aplikaci „Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“
II. kategorie nestátní subjekt
Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.,  
za sociální program „Škola bez bariér“
III. kategorie osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
Jana Hrdá (in memoriam) za mnohaleté profesionální úsilí a mimořádný 
přínos při prosazování osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
IV. kategorie cena za zásluhu o integraci osob se zdravotním postižením
Heřman Volf, předseda občanského sdružení Cesta za snem

Celkem se akce zúčastnilo cca 300 osob. Na akci bylo zajištěno tlumočení mluve- 
ného slova a hudby do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova.

ÚČAST NRZP ČR NA VELETRHU NGO MARKET 2015
Datum konání: 23. 4. 2015
Místo konání: Forum Karlín, Praha
Tradiční veletrh neziskovek NGO Market se v roce 2015 uskutečnil v nových pro-
storách Fora Karlín v Praze a představil návštěvníkům neziskové organizace z celé 
České republiky i ze zahraničí. Veletrh doprovodil celodenní program, určený 
zástupcům neziskovek i veřejnosti. Vstup na akci byl zdarma. NGO Market nabídl 
neziskovým organizacím možnost představit svou činnost veřejnosti a seznámit se 
s aktivitami dalších organizací a také navázat nové kontakty s odborníky a zástup-
ci firem. Pro zástupce neziskových organizací byl veletrh příležitostí získat nové 
znalosti a dovednosti a seznámit se s aktuálními trendy. Pořadatelem veletrhu 

byla Nadace Forum 2000. Na svém stánku NRZP ČR v letošním roce poskytovala 
informace pro osoby se zdravotním postižením, jejich zástupce a organizace, pro-
stor k prezentaci organizací OZP, informační tiskoviny a letáky pro OZP i širokou 
veřejnost a místo k setkávání OZP. K zajištění účasti na veletrhu NRZP ČR objed-
nala od pořadatele veletrhu pronájem výstavní plochy a vybavení stánku.

ÚČAST NRZP ČR NA VELETRHU REHAPROTEX 2015
Datum konání:  21.–24. 10. 2015
Místo konání: výstaviště Brno, Brno
Pořadatelem veletrhu byly Veletrhy Brno, a. s. NRZP ČR byla partnerem po-
řadatele veletrhu a doprovodného programu. Na svém stánku poskytla NRZP 
ČR 25 hodin sociálněprávního poradenství a informační činnosti pro osoby 
se zdravotním postižením a jejich zástupce, prostor k prezentaci 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 těchto osob. V rámci činností tohoto 
projektu připravila NRZP ČR výstavní stánek s rozlohou 40 m2, s vybavením 
pro poskytování poradenství a zázemí pro další členské organizace.

POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ
V rámci aktivit projektu uspořádala NRZP ČR seminář, který  
byl součástí doprovodného programu veletrhu REHAPROTEX:

SEMINÁŘ „PROBLÉMY PEČUJÍCÍCH OSOB, A JAK DÁL?“
Datum konání: 21. 10. 2015
Místo konání: výstaviště Brno, pavilon A3
Zaměření: V České republice žije 330 000 příjemců příspěvku na péči, 
kterým jsou poskytovány služby. Sedmdesát procent těchto služeb poskytují 
rodinní příslušníci a z toho je 80 % žen. Tisíce pečujících osob poskytují služ-
by svým rodinným příslušníkům 24 hodin denně, 365 dní v roce bez nároku 
na dovolenou, odpočinek, zajištění si vlastních potřeb a podobně. Příjmem 
těchto lidí je zpravidla pouze příspěvek na péči od pečované osoby, takže žijí 
v sociální nouzi. Dlouhodobá péče má vliv i na nižší starobní důchod. Řada 
studií už ukazuje, jak tuto situace řešit, a na to se seminář zaměřil.
Přednášející: Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR,  Ing. Jana Ryšánková, 
vedoucí oddělení politiky stárnutí MPSV ČR, JUDr. Marie Madejová,  
Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením 
a seniory, o. p. s., PhDr. Leoš Spáčil, předseda NRZP Jihomoravského kraje 
Počet účastníků: 50
Pro účastníky se sluchovým postižením bylo zajištěno tlumočení  
do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova.
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PROVOZ INFORMAČNÍHO PORTÁLU WWW.NRZP.CZ
NRZP ČR provozovala po celý rok 2015 webové stránky nrzp.cz, které 
byly průběžně aktualizovány a které podávaly informace o činnosti 
NRZP ČR, o 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, dále publikovala 
elektronické verze časopisu MOSTY a mnohé další. V roce 2015 byla 
návštěvnost stránek 220 411 přístupů, přičemž počet zobrazených stránek 
portálu byl 520 241 stránek. To je nárůst oproti roku 2014 o 5,71 %. 
Stránky byly aktualizovány denně a bylo na nich uveřejněno 108 tiskových 
zpráv NRZP ČR. Na konci roku 2015 činil počet přihlášených odběratelů 
tiskových zpráv NRZP ČR přes portál nrzp.cz 1 510. Počet odběratelů tak 
stoupl za rok 2015 o 163, tedy o zhruba 12 %. 

PROJEKTY
MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE  
NRZP ČR V OBLASTI VYROVNÁVÁNÍ 
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBČANY  
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEKT

ZAHRANIČNÍ ČINNOST NRZP ČR

Doba realizace: od 1. 1. do 31. 12. 2015
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Ondřej Folk
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených

V souladu s cílem projektu zastupuje NRZP ČR Českou 
republiku v mezinárodních organizacích European Disabili-
ty Forum (EDF), Rehabilitation International (RI), Disabled 
People’s International (DPI) a FIMITIC, jejichž je členem. 
Projekt se soustředil mj. na posílení mezinárodní spolupráce 
a zlepšení informovanosti o dění v oblasti zdravotního po-
stižení na evropské a celosvětové úrovni a také 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 i 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 lotyšské Jurmale a v Bruselu, valného shromáždění EDF ve 
Varšavě, schůze evropských národních tajemníků organizace 
RI, konference delegátů organizace FIMITIC, přezkumu ČR 
Výborem OSN pro práva osob se zdravotním postižením 
v Ženevě, Pracovního fóra o implementaci Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením v Bruselu atd. 

ORGANIZAČNĚ ADMINISTRATIVNÍ  
SERVIS NRZP ČR

PROJEKT

Doba realizace: od 1. 1. do 31. 12. 2015
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Lenka Folkeová
Poskytovatel dotace: Úřad vlády ČR, dotační program Podpora  
veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015

Hlavní náplní projektu je ekonomické a technickoadministrativní zajištění 
organizace včetně technické i ekonomické podpory pracovníků. Do náplně 
projektu patří vyúčtování projektů Úřadu vlády a ekonomická podpora 
ostatních projektů. Součástí projektu je odpovědnost zaměstnanců projek-
tu za celkové hospodaření organizace, jakož i spolupráce s orgány státní 
správy a ostatními dotčenými institucemi. Cíle projektu byly naplněny, 
odevzdaná vyúčtování projektů i proběhlé kontroly byly bez závad. 
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PORADENSTVÍ NRZP ČR 2015
PROJEKT

Doba realizace: od roku 2006 
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: Projekt Poradenství NRZP ČR byl v roce 2015  
finančně podporován z dotačního programu MPSV ČR, Pardubického 
kraje, hlavního města Prahy, statutárního města Plzně, Brna a Pardubic.

POPIS PROJEKTU:
Cílem celostátního projektu Poradenství NRZP ČR je prostřednictvím 
vybudované sítě poraden v rámci celé České republiky pomoci oso-
bám se zdravotním postižením, seniorům, jejich blízkým a pečujícím 
osobám, opatrovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností 
právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti a opatrovníkům osob 
s omezenou svéprávností efektivně využít všech možností daných záko-
nem č. 108/2006 Sb. k řešení obtížné sociální situace, ve které se ocitli 
v důsledku svého zdravotního postižení, nebo kteří se nacházejí v obtížné 
situaci z důvodu péče o osobu se zdravotním postižením či o seniora. 

Poradny jsou provozovány v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni, Ostravě 
a Olomouci a nabízejí bezplatné, nezávislé, diskrétní a nestranné 
odborné sociální poradenství včetně poradenství právního.
Do cílové skupiny poraden patří také osoby, které uzavírají nebo již mají 
uzavřenou dohodu o poskytování sociální služby, nebo se o některou 
sociální službu teprve zajímají a nemají dostatek informací. Poradny 
jsou přístupné i dalším osobám, např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě 
nezaměstnaným, osobám z národnostních menšin a jejich rodinným 
příslušníkům. Těmto osobám je však poskytováno výhradně základní 
sociální poradenství podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Služby poraden jsou určeny všem občanům ČR.

Odborné sociální poradenství vztahující se ke zdravotnímu postižení 
poskytují poradny v oblasti výběru vhodné sociální služby v regionu, 
konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenského 
a zdravotního pojištění, důchodů a důchodového pojištění (mimo 
výpočtu a přepočtu důchodů), příspěvku na péči, dávek státní sociální 
podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi a průkazů osob se zdravotním 
postižením (TP, ZTP a ZTP/P). Dále se zabývají problematikou zaměst-
návání OZP, konzultacemi při výběru kompenzačních pomůcek včetně 
dávek a příspěvků na úhradu kompenzačních pomůcek. Radí ohledně 
omezení svéprávnosti a také v oblasti občanského práva včetně práva 

rodinného a pracovního ve vztahu k osobám se zdravotním postižením. 
Zabývají se problematikou bydlení OZP, vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami a odstraňování architektonických 
bariér a také poskytují rady ohledně zajišťování přístupnosti prostředí. 

Poradna v Praze dále nabízí konzultace pro osoby  
se sluchovým postižením ve znakovém jazyce. 
K dalším aktivitám poraden patří podíl na pořádání konferencí 
zaměřených na problematiku zdravotně postižených, odborná  
odpora organizací a spolupráce s nimi, pomoc při uplatňování  
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  
klienta, dále přednášková činnost se sociálněprávní tematikou 
a v neposlední řadě činnost publikační.

Poradny NRZP ČR se účastní různých akcí, jako je Den otevřených 
dveří, kdy jsou všechny poradny přístupné pro veřejnost, dále veletrhu 
neziskových organizací NGO market, Veletrhu sociálních služeb, veletrhu 
Rehaprotex v Brně a dalších.

Poradny NRZP ČR se prezentují v jednotlivých krajích v katalogu 
sociálních služeb měst a krajů, pravidelně přispívají články do časopisu 
Mosty – Okénko do poraden, provozují webové noviny pro osoby  
se zdravotním postižením (Duhové noviny) atd. 

Poradci pro klienty shromažďují nabídku navazujících sociálních služeb 
a kontakty na organizace a instituce nabízející další podporu a pomoc osobám 
se zdravotním postižením, seniorům, jejich blízkým a pečujícím osobám. 

Při své poradenské práci sledují poradci neustále legislativní změny, 
a jsou tak schopni své klienty o těchto změnách informovat a na tyto 
změny je připravit. Shromažďují rovněž informace o nabídce sociálních 
služeb a kontakty na organizace a instituce nabízející další podporu 
a pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich blízkým 
a pečujícím osobám. 

V rámci projektu Poradenství NRZP ČR bylo v roce 2015 poskytnuto 
celkem 2 685 kontaktů a 14 293 intervencí pro 8 547 klientů. 

Posláním Poraden NRZP ČR je prostřednictvím bezplatného odborného 
sociálního poradenství zvýšit soběstačnost osob se zdravotním 
postižením a seniorů při jejich integraci do společnosti, díky které jsou 
schopni i nadále setrvávat ve svém přirozeném životním prostředí. 
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S EUROKLÍČEM DO ZAMĚSTNÁNÍ V PRAZE 
PROJEKT

Doba realizace: od ledna do října 2015
Místo realizace: hlavní město Praha
Koordinátor projektu: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: hlavní město Praha –  
financováno z OP Praha Adaptabilita
Reg. číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37110

CÍL PROJEKTU: 
OZP patří mezi nejohroženější skupiny při integraci na trh práce. Cílem projektu 
bylo zlepšení postavení OZP na trhu práce a zvýšení zaměstnatelnosti osob se ZP 
prostřednictvím vytvoření nových pracovních míst s podporou cíleného využití 
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Důraz byl 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 bylo 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.   

OBSAH PROJEKTU: 
Projekt byl zaměřen na vzdělávání OZP a jejich následné tréninkové zaměstnání. 
Do projektu bylo vybráno 20 účastníků se ZP, kteří měli bydliště v Praze. 
Účastníci nejprve prošli vzdělávacím přípravným procesem, který obsahoval 
aktivizačně-motivační kurzy, rekvalifikační kurz na PC, kurzy komunikačních 
dovedností, bilanční diagnostiku a pracovně-profesní diagnostiku. V průběhu 
projektu absolvovali účastníci také odborný kurz finanční gramotnosti. Zároveň 
byl každý povinen účastnit se pravidelně individuálního poradenství. Poté byli 
účastníci projektu zaměstnáni na poloviční úvazek na tréninkových pracovištích 
po dobu 7–9 měsíců. S účastníky projektu byla uzavřena pracovní smlouva 
na dobu určitou a všichni byli v rámci projektu v péči vedoucího kanceláře, 
pracovní poradkyně a lektorky podporovaného zaměstnávání. Jejich pracovní 
pozice se jmenovala: distributor euroklíčů a jejich úkolem bylo aktivně a cíleně 
předávat euroklíče držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, 
onkologickým pacientům, lidem trpícím roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní 
kolitidou) a močovými dysfunkcemi. 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 byla velmi pestrá, protože byla 
vykonávána částečně v kancelářích, částečně pak v terénu tím, že distributoři 
měli 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 byly odbory sociálních věcí na jednotlivých 
městských částech a Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Účastníci projektu se 
tak podíleli na smysluplné práci s mezinárodním přesahem a byli v každodenním 
kontaktu s dalšími OZP, úřady, neziskovými organizacemi apod. Účastníkům byl 
věnován individuální přístup prostřednictvím pravidelných setkání s pracovní 
poradkyní, která je odborně vedla v oblasti sociálněprávního poradenství, 
včetně praktického řešení konkrétních situací. Následně při vyhledávání vhodné 
pracovní pozice pomáhala účastníkům lektorka podporovaného zaměstnávání. 

Závěr: Projekt byl na konci října 2015 uzavřen. Z účastníků se na 
tréninkových pracovištích stali zkušení zaměstnanci, získali pracovní návyky 
i tolik požadovanou praxi. Naučili se zdatně prezentovat nabízený produkt, 
pracovat s počítačem a jsou schopni vést jednání na kterémkoli úřadě. Nyní se 
postupně, individuálně, podle svého vlastního výběru, možností a schopností 
a také s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu každého z nich snaží 
hledat své budoucí uplatnění, kde by se mohli dále rozvíjet, a zapojují se do 
každodenního pracovního života. Někteří účastníci již své zaměstnání, svou 
novou profesi a své poslání našli. Jiní šli při hledání vlastní seberealizace ještě 
o krůček dál. Dva účastníci začali podnikat v autodopravě pro OZP a pracují 
na založení sociálního podniku. Naši lidé tedy pomalu, ale jistě vstupují do 
pracovního procesu. Projekt jim napomohl setřást nálepku „nezaměstnaný“ 
či „obtížně zaměstnatelný“ a vykročit vstříc pracovnímu uplatnění a vlastní 
společenské i lidské seberealizaci.

Udržitelnost popsaných aktivit projektu spatřujeme v jejich 
přenositelnosti do dalších regionů ČR. Potvrzuje to jednak návaznost 
tohoto projektu na již ukončené aktivity ve Středočeském, Plzeňském 
a Olomouckém kraji, a také jeho trvalou aktuálnost, což se odráží 
v souběžném projektu v Moravskoslezském kraji. Více informací  
lze najít na www.esfcr.cz, www.nrzp.cz a www.euroklic.cz. 

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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EUROKLÍČ V ČR 2015
EUROKLÍČ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2015
EUROKLÍČ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2015
EUROKLÍČ V LIBERECKÉM KRAJI 2015
EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2015

PROJEKT

Doba realizace: rok 2015
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Poskytovatel dotace: spolufinancováno Ministerstvem  
pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem dopravy ČR,  
Olomouckým, Zlínským, Libereckým a Jihomoravským 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 tato 
zařízení budou osazena jednotnými eurozámky, případně elektro-
eurozámky a cílovým skupinám budou distribuovány univerzální 
euroklíče, které lze použít v řadě zemí Evropy. U nás je již osazeno 
přes 1 000 eurozámků.

OBSAH PROJEKTŮ, CÍLOVÉ SKUPINY,  
DISTRIBUČNÍ MÍSTA A PUBLICITA: 
Euroklíč mohou zdarma získat držitelé průkazů TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou 
sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními 
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými 
dysfunkcemi, případně dalšími onemocněními a rodiče dětí 
do tří let. Distribučními místy euroklíčů jsou regionální 
pracoviště a poradny NRZP ČR i Centra pro zdravotně postižené 
v jednotlivých krajích. 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 Moravskoslezském kraji byly navíc euroklíče distribuovány 
prostřednictvím 20 distributorů v rámci projektu „S euroklíčem do 
zaměstnání v Moravskoslezském kraji“, financovaného z OP LZZ. 

V hlavním městě Praze byly euroklíče distribuovány prostřednictvím 
20 distributorů v rámci projektu „S euroklíčem do zaměstnání 
v Praze“, financovaného z OPPA. Veřejná hygienická zařízení 
jsou zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky své velikosti 
umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou euroklíče 
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 JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ:  
Euroklíč v ČR 2015 – spolufinancován Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR (určen pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu), 
rozsah – 7 315 euroklíčů, 108 eurozámků a 3 elektro-eurozámky. 
V rámci tohoto projektu a souběžných projektů, spolufinancovaných 
z rozpočtů krajů a z dalších zdrojů, byla osazena sociální a hygienická 
zařízení (toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve 
veřejně přístupných objektech v krajích Praha, Středočeském, 
Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, 
Královéhradeckém, Pardubickém, Vysočina, Jihomoravském, 
Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském. 

Euroklíč v Olomouckém kraji 2015 – spolufinancován z rozpočtu 
Olomouckého kraje, rozsah: 270 euroklíčů a 15 eurozámků. V rámci 
tohoto projektu, souběžného projektu spolufinancovaného MMR 
ČR a z dalších zdrojů, byla osazena sociální a hygienická zařízení 
(toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně 
přístupných objektech v Olomouckém kraji. 
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PROJEKTY
Euroklíč ve Zlínském kraji 2015 – spolufinancován z rozpočtu 
Zlínského kraje, rozsah: 300 euroklíčů a 8 eurozámků. V rámci tohoto 
projektu, souběžného projektu spolufinancovaného MMR ČR a z dalších 
zdrojů, byla osazena sociální a hygienická zařízení (toalety) a technická 
kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech 
ve Zlínském kraji. 

Euroklíč v Libereckém kraji 2015 – spolufinancován z rozpočtu 
Libereckého kraje, rozsah: 201 euroklíčů. V rámci tohoto projektu, 
souběžného projektu spolufinancovaného MMR ČR a z dalších zdrojů, 
byla osazena sociální a hygienická zařízení (toalety) a technická 
kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech 
v Libereckém kraji. 

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2015 – spolufinancován z rozpočtu 
Jihomoravského kraje, rozsah: 8 eurozámků. V rámci tohoto projektu, 

souběžného projektu spolufinancovaného MMR ČR a z dalších zdrojů, 
byla osazena sociální a hygienická zařízení (toalety) a technická 
kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně přístupných objektech 
v Jihomoravském kraji. 
 
Závěr: Vzhledem k početnosti cílových skupin a vzhledem k velkému 
zájmu ze strany provozovatelů veřejně přístupných objektů ve všech 
krajích ČR byla zatím uspokojena pouze část žadatelů. V několika 
příštích letech bude třeba v projektu intenzivně pokračovat. 

Partneři: MMR ČR, MD ČR, MPSV, Asociace krajů ČR, Svaz 
měst a obcí ČR, ČD, SŽDC, Hlavní město Praha, Kolektory Praha, 
Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, 
Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, 
Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský 
kraj, Zlínský kraj, Síť mateřských center, Úřad práce ČR 

S EUROKLÍČEM DO ZAMĚSTNÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
PROJEKT

Doba realizace: od 1. 10. 2014 do 31. 10. 2015
Místo realizace: Moravskoslezský kraj
Koordinátor projektu: Bohumila Miškovská 
Poskytovatel dotace: MPSV ČR, financováno z OP LZZ  
Reg. číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/D8.00028

POPIS PROJEKTU: 
Cílovou skupinou projektu byly osoby se zdravotním postižením. Projekt 
navazoval na obdobné projekty zaměřené na vytváření pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením. Jednalo se o projekty „S euroklíčem 
ke zlepšení zaměstnanosti OZP ve Středočeském kraji“, „S euroklíčem do 
zaměstnání v  Plzeňském kraji“ a  projekt „S  euroklíčem do zaměstnání 
v Olomouckém kraji“. 

Do projektu bylo vybráno 20 uchazečů o zaměstnání se zdravotním po-
stižením, splňujících podmínku evidence u úřadu práce a bydliště v Mo-
ravskoslezském kraji. Při náboru účastníků projektu spolupracoval Úřad 
práce – Krajská pobočka v Ostravě. Následně proběhl cyklus vzdělávacích 

aktivit, vybraných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, který při-
pravil účastníky na nově vytvořená místa v NRZP na pracovní pozici – 
distributor euroklíčů. Konkrétně byly realizovány motivačně aktivizač-
ní kurzy, poradenská činnost včetně bilančně-pracovní diagnostiky, 
rekvalifikační kurz se zaměřením na znalost práce na PC včetně základ-
ní znalosti práce s  databázemi a  kurzy měkkých dovedností zaměře-
ných na komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro vykonávání 
uvedené pracovní činnosti. Vzdělávací blok proběhl během posledních 
3 měsíců roku 2014 a následně bylo vytvořeno 20 pracovních míst na 
dobu 10 měsíců. Po celou dobu zaměstnání byla účastníkům projektu 
věnována individuální podpora v rámci probíhajícího zaměstnání, a to 
včetně individuálního pracovního poradenství. Současně byla také po-
skytována doprovodná a  podpůrná opatření v  rámci přímé podpory. 
Dvěma účastníkům se podařilo získat zaměstnání. 
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DUHOVÉ NOVINY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – www.duhovenoviny.cz
Cílem projektu je zajistit informovanost osob se zdravotním postižením, 
seniorů, jejich rodinných příslušníků a osob pečujících o komunitní 
plánování sociálních služeb v Pardubicích, o možnostech pomoci 
ze strany poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací a také 
o možnostech vzdělávání, zaměstnání a o volnočasových aktivitách.

Občané z cílových skupin projektu mají všechny aktuální informace 
nepřetržitě k dispozici na webových stránkách duhovenoviny.cz. Facebook 
Duhové noviny zpřístupňuje informace mladým lidem, pro které je tato 
sociální síť běžným komunikačním prostředkem, a umožňuje klientům 
aktivně se podílet na sdílení informací. Bylo zavedeno rozesílání 
newsletterů v rozsahu 1× za 14 dnů. V rámci projektu byl na webu vytvořen 
odkaz na komunitní plánování sociálních služeb v Pardubicích, kde jsou 
v přehledné formě zveřejněny a aktualizovány informace o poskytovatelích 
sociálních služeb na Pardubicku. 

Projekt navazuje na odborné sociální poradenství Poradny NRZP ČR 
v Pardubicích a osvětovou a informační činnost regionálního pracoviště 
NRZP ČR. Duhovenoviny.cz poskytují prostor pro zveřejnění informací 

členům komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích a dalším 
poskytovatelům sociálních služeb a neziskovým organizacím.

Duhové noviny již čtvrtým rokem úspěšně zajišťují rychlou a snadnou 
dostupnost aktuálních informací osobám se zdravotním postižením, 
seniorům a jejich rodinám, zejména z Pardubického a Královéhradeckého 
kraje, a jejich čtenářská základna se neustále rozšiřuje.

Duhové noviny přinášejí pestré a potřebné informace o problematice 
zdravotního postižení, možnostech kulturních a volnočasových aktivit, 
vzdělání a zaměstnávání spolu s odkazy na další weby pro osoby se 
zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny. Cílové skupiny zde 
mají možnost rychlého a přehledného přístupu k odborným článkům, 
tiskovým zprávám, pozvánkám, informacím o akcích a nabídkách 
pracovních míst. Tyto informace poté významnou měrou přispívají 
k jejich snazší a plnohodnotné integraci do společnosti. Duhové noviny 
jsou otevřeny také všem zájemcům o publikování informací, zpráv, 
tiskových zpráv, reportáží, článků, pozvánek na akce, videí a fotografií  
ze života osob se zdravotním postižením.  

PROJEKT
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ  
NRZP ČR V ROCE 2015
Rozpočet organizace na rok 2014 byl schválen 
Republikovým výborem NRZP ČR dne 23. 4. 2015. 
Hospodaření organizace vychází z poskytnutých 
dotačních prostředků, darovaných finančních 
prostředků a prostředků získaných vlastní činností. 
Hospodaření bylo sledováno za celou organizaci 
i jednotlivé projekty. Ty měly přiřazeny samostatná čísla 
středisek a na těch se odráží výsledek hospodaření.

Hlavními zdroji příjmů organizace byla podpora 
pěti projektů v celkové výši 6 100 000 Kč, které 
poskytl Úřad vlády České republiky a dále dotace 
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ve 
výši 5 405 000 Kč na Poradenství NRZP ČR. Na tuto 
službu byly poskytnuty další finanční příspěvky od 
krajů i měst. Dalšími zdroji bylo financování ostatních 
projektů včetně víceletých a výnosy z vlastní činnosti. 

Celkem bylo na jednotlivé projekty poskytnuto 
35 dotací, z toho 2 projekty byly víceleté. Dále bylo 
účtováno o 10 příspěvcích a darech. Všechny přijaté 
dotační 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. 

K 31. 12. 2015 měla organizace celkem 
39 zaměstnanců. Průměrný přepočtený  
stav zaměstnanců v roce 2015 byl 33,7.

Hospodaření organizace včetně zprávy revizní 
komise bylo předloženo Republikovému  
shromáždění a dne 31. 5. 2016 schváleno.

Účetnictví a daně za rok 2015 zpracovávala  
účetní firma AT Offix, s. r. o. Audit organizaci 
zpracovala Ing. Anithea Škodová; výrok auditora  
je součástí této výroční zprávy.  

HOSPODAŘENÍ NRZP ČR
ÚČET NÁZEV UKAZATELE CELKEM (V TIS. KČ)

NÁKLADY CELKEM 34 451

501 spotřeba materiálu 5 930

502 spotřeba energie 767

504 prodané zboží 3

511 opravy a udržování 209

512 cestovné 363

513 náklady na reprezentaci 219

518 ostatní služby 6 651

521 mzdové náklady 14 299

524 zákonné sociální pojištění 4 043

525 ostatní sociální pojištění 54

527 zákonné sociální náklady 4

538 ostatní daně a poplatky 23

543 odpis nedobytné pohledávky 4

545 kurzové ztráty 3

549 jiné ostatní náklady 608

551 odpisy DNHM 835

582 poskytnuté příspěvky 436

dodatečné odvody daně z příjmů 0

VÝNOSY CELKEM 33 430

602 tržby z prodeje služeb 1 373

604 tržby z prodeje zboží 86

642 ostatní pokuty a penále 2

644 úroky 5

645 kurzové zisky 1

649 jiné ostatní výnosy 901

682 přijaté příspěvky 4 350

684 přijaté členské příspěvky 50

691 provozní dotace 26 662

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + ZISK / − ZTRÁTA −1 021
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HOSPODAŘENÍ NRZP ČR
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Art one, s. r. o.
Asekol, a. s.
�Asociace krajů ČR
Asociace organizací neslyšících,  
nedoslýchavých a jejich přátel
Asociace poskytovatelů  
sociálních služeb ČR, z. s.
Asociace zaměstnavatelů zdravotně 
postižených České republiky
Bretton, s. r. o.
 Cesta za snem, o. s.
 Cibulka Aleš
Církevní střední zdravotnická  
škola s. r. o., Grohova
Česká lékařská komora
České dráhy, a. s.
 Československá obchodní banka, a. s.
 DIRECT pay, s. r. o.
Dostál Ondřej, JUDr.
Fond dalšího vzdělávání
FTV Prima, s. r. o.
GSUS, a. s.
Hendaver, o. s.
Hlavní město Praha
 Jihočeský kraj
 Jihomoravský kraj
 Karlovarský kraj
Kerndl Laďa
 Kerndlová Tereza
Klausová Livia
Kolektory Praha, a. s.
Komora zaměstnavatelů zdravotně 
postižených
 Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
 Liberecký kraj
Město Ostrov
Metropolitní univerzita Praha
 Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo práce  
a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního  
prostředí ČR
Mont Group, s. r. o.
Moravskoslezský kraj
Nakladatelství C. H. Beck
Národní Muzeum 
Národní park Šumava
Odborový svaz zdravotnictví 
a sociální péče ČR
Olomoucký kraj
 Opel Česká a Slovenská republika
 ORBI PONTES, o. s.
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Pražská teplárenská, a. s.
Romax agentura – Roman Minařík
 Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
Státní fond dopravní infrastruktury
Statutární město Brno
Statutární město Pardubice
Statutární město Plzeň
 Středočeský kraj
Svaz českých a moravských 
výrobních družstev 
Svaz měst a obcí ČR
 Tragan Otakar
Úřad vlády ČR
 Ústecký kraj
Veletrhy Brno, a. s.
Vítkovice Tours
Wernerová Jitka
 Zlínský kraj

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Nakladatelství UMÚN

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Agentura D-Plus

Altech, s. r. o.

CRAZY Production, s. r. o.

Československá obchodní banka, a. s.

DIRECT pay, s. r. o.

Helo, s. r. o.

INTA elektro, s. r. o.

Královéhradecký kraj

Nadace rozvoje zdraví

Nadační fond Rovná šance

Nakladatelství UMÚN, s. r. o.

PERABAL, s. r. o.

TechSoup Česká republika

Asekol, a. s. 
NAKLADATELSTVÍ UMÚN, s. r. o.
Úřad vlády ČR

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
za mimořádnou finanční 
podporu NRZP ČR
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