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Vážení přátelé,
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., 
předkládá výroční zprávu za rok 2016. 

Tento rok byl bohatý na mnoho událostí, které významným způsobem 
měnily situaci osob se zdravotním postižením a jejichž iniciátorem byla 
NRZP ČR. Zaměřili jsme se na legislativní změny a byli jsme poměrně 
úspěšní. Oslovili jsme některé poslance a jejich prostřednictvím jsme se 
rozhodli podávat jednotlivé návrhy změn zákonů. Nejvíce s námi spolu-
pracoval pan poslanec Vít Kaňkovský. 

Již v roce 2015 jsme řešili výši minimální mzdy u příjemců invalidních 
důchodů a ke konci roku se nám podařilo tuto věc dotáhnout do konce. 
Od 1. ledna 2017 je výše minimální mzdy stejná u příjemců invalidních 
důchodů s obecnou výší minimální mzdy.  

Další aktivitou, kterou jsme již započali v roce 2015, a v roce 2016 byla 
dovršena, byla 10% valorizace příspěvku na péči. Od 1. srpna 2016 došlo 
k navýšení příspěvku na péči ve všech stupních. Bylo to první zvýše-
ní této dávky od jejího vzniku, to jest od roku 2007. S touto úpravou 
zákona o sociálních službách se nám podařilo prosadit také možnost 
sociálního šetření při zjišťování míry závislosti už ve zdravotnických 
zařízeních u žadatelů, kde odborný lékař stanovil delší dobu léčení 
a vysokou pravděpodobnost trvalých zdravotních následků. Tato věc 
má praktický význam především v tom, že u těchto lidí se nepřerušuje 
řízení o příspěvku na péči z důvodu pobytu ve zdravotnickém zařízení 
a prakticky ode dne, kdy přejdou do domácího léčení a domácí péče, 
může jim být vyplácen příspěvek na péči. 

Poslaneckou iniciativu jsme také využili při řešení nesmyslného 
požadavku, aby u příspěvku na nákup motorového vozidla dětí se 
zdravotním postižením, které ještě nedosáhly 18 let věku, byl nutný 
soudní přezkum, zda takový návrh může být jménem dítěte podán. 
Byla to zbytečná komplikace, vyplývající z nového občanského záko-
níku a výrazně prodlužovala a komplikovala žádosti o tento příspěvek. 
Naše základní argumentace byla, že zájem dítěte je dostatečně chráněn 
rozhodnutím Úřadu práce o přiznání příspěvku na nákup motorového 
vozidla a není nutný ještě soudní přezkum. Tento náš názor sdílelo jak 
MPSV ČR, tak i většina poslanců. 

ÚVODNÍ SLOVO
Nový občanský zákoník znamenal i výraznou komplikaci u bytů 
zvláštního určení, což jsou tzv. bezbariérové byty. Nový občanský 
zákoník stanovil, že při úmrtí nájemce bezbariérového bytu se musí do 
tří měsíců vystěhovat ostatní členové rodiny. Vzhledem k tomu, že se 
často jedná o pečující osoby, které zpravidla nemají vlastní příjem, ani 
žádné zaměstnání, tak jsme toto ustanovení považovali za velmi kruté 
a nepřiměřené, a to především ve vztahu k normálním bytům, kde je sta-
novena dvouletá lhůta pro vystěhování společně bydlících osob při úmrtí 
nájemce bytu. V této věci jsme byli úspěšní pouze částečně, protože se 
nám podařilo prodloužit tříměsíční lhůtu na šest měsíců. Podařilo se 
nám však také do zákona dostat ustanovení, že je-li pečující osoba starší 
70 let, může v bezbariérovém bytě zůstat i při úmrtí nájemce, a to samé 
platí, pokud pečující osoba má sama nějaké zdravotní postižení. 

Největší legislativní změnou, do které se NRZP ČR pustila, byla velká 
novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním 
postižením. Novela obsahuje řadu změn. Nejdůležitější věcí, která 
byla na pevno dohodnuta, je, že při posuzování nároku u příspěvku na 
nákup motorového vozidla a u příspěvků na kompenzační pomůcky se 
již nebude testovat majetek společně posuzovaných osob žadatele, a to 
ani při žádosti o odpuštění 10% spoluúčasti. To považujeme za zcela 
zásadní věc. Nadále se bude testovat příjem společně posuzovaných osob 
pouze v případě, kdy je podána žádost o příspěvek na nákup motoro-
vého vozidla, nebo, kdy žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku 
bude žádat o odpuštění 10% spoluúčasti. Pokud nebude žádat o odpuš-
tění 10% spoluúčasti, nebude se provádět ani příjmový test společně 
posuzovaných osob. Návrh zákona obsahuje zkrácení doby o opětovnou 
žádost o příspěvek na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let. Zákon je 
v současné době v legislativním procesu, ale nic by nemělo bránit tomu, 
aby byl schválen a začal platit od 1. ledna 2018.  

Mimo tuto legislativní aktivitu se NRZP ČR účastnila řady dalších 
aktivit. Intenzivně jsme komunikovali s Ministerstvem školství, a to na 
téma aplikace nové školské legislativy společného vzdělávání. Uskutečni-
lo se společné jednání předsednictva NRZP ČR s vedením ministerstva 
školství a byla dohodnuta pravidla spolupráce. 

NRZP ČR je hlavním poradním orgánem Vládního výboru pro zdravotně 
postižené občany. Pět členů předsednictva NRZP ČR je členem VVZPO. 
Po celý rok jsme se účastnili práce všech pracovních komisí VVZPO a sa-
mozřejmě také pléna Výboru. Předsedou Výboru je předseda vlády ČR 

ÚVODNÍ SLOVO
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pan Bohuslav Sobotka, který se pravidelně účastní jednání Výboru a pod 
jeho vedením se nám podařilo v loňském roce řešit řadu závažných pro-
blémů v oblastech reformy psychiatrické péče, posuzování míry závislosti 
u dětí s autismem, dopravy OZP po železnici a další.

NRZP ČR se účastnila plnění Národního plánu podpory OZP, který by 
měl být na roky 2015–2020. Připravila vlastní návrhy do plánu a účast-
nila se jednání s jednotlivými resorty o jejich podílu na přípravě cílů 
a opatření Nového plánu vyrovnávání. 

V březnu 2016 se uskutečnil 13. ročník předávání cen Mostů. Tentokrát se 
ceny předávaly v Hotelu Clarion v Českých Budějovicích. Hlavním partne- 
rem byly KÚ Jihočeského kraje a statutární město České Budějovice.

NRZP ČR se jako spoluvyhlašovatel Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny účastnil všech aktivit programu. Spolupracoval na 
poradenských dnech pro jednotlivé investory a na různých konferen-
cích a setkáních s představiteli měst propagoval myšlenku Národního 
rozvojového programu mobility pro všechny na zpřístupňování obecních 
zařízení. 

Rok 2016 byl významný i z pohledu přípravy projektů z Evropských 
fondů. Podařilo se nám uspět v šesti projektech, které jsou zaměřeny na 
podporu distribuce euroklíče, zaměstnávání OZP a vzdělávání pracovní-

ků KÚ v oblasti zdravotního postižení. Od roku 2016 realizujeme projekt 
vzdělávání pracovníků Úřadu práce.  

Jedním z našich hlavních úkolů je také informovanost osob se zdravot-
ním postižením, ale i veřejnosti, o problematice zdravotního postižení 
a o jednotlivých změnách, které se v této oblasti dějí. NRZP ČR má 
samozřejmě svoje webové stránky a Facebook, vydává svůj časopis Mosty 
pro integraci a pořádá různé konference a vzdělávací aktivity. Součas-
ně také spolupracujeme se zahraničními organizacemi. Nejrozsáhlejší 
spolupráce je s Evropským fórem zdravotně postižených (EDF), které 
sdružuje Národní rady OZP v členských zemích EU a dále velké meziná-
rodní organizace specifických onemocnění.

Za úspěchy, které se NRZP ČR podařilo v roce 2016 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 věci 
nepodařilo a mnohé projekty by se neuskutečnily.

Mgr. Václav Krása
předseda
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NRZP ČR SE PŘEDSTAVUJE
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky vznikla na 
ustavujícím shromáždění zástupců organizací zdravotně postižených dne 
27. 6. 2000. Důvodem vzniku byla snaha o nalezení co nejefektivnějšího způ-
sobu spolupráce organizací zdravotně postižených v rámci České republiky. 
NRZP ČR je dnes uznávaným iniciativním a koordinačním orgánem pro 
obhajobu, prosazování a naplňování práv a zájmů osob se zdravotním posti-
žením. Spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v ČR a mezinárod-
ními 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 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 pra-
covníci, kteří pomáhají Krajským radám NRZP 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 ucele-
né 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 celo-
státním 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 sdružovala k 31. 12. 2016 
celkem 106 organizací osob se zdravotním postižením nebo jejich zá-
stupců. NRZP ČR byla zároveň zřizovatelem šesti o. p. s., a to Jihočeské 
centrum pro zdravotně postižené a seniory, Centrum pro zdravotně po-
stižené Karlovarského kraje, Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje, Centrum pro zdravotně postižené 
a seniory Pardubického kraje, Centrum pro zdravotně postižené a seni-
ory Středočeského kraje a Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého 
kraje. Dále je zřizovatelem ústavu Institut rovných příležitostí a Jihočes-
kého centra rovných příležitostí.   

PŘEDSTAVENÍ NRZP ČR
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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 apod.),

  �  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,

ZAMĚŘENÍ ČINNOSTI NRZP ČR
  �  vydávání časopisu NRZP ČR – MOSTY – časopis pro integraci,
  �  vydávání publikací,
  �  zveřejňování informací a zpráv  

pro osoby se zdravotním postižením,
  �  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,
  �  realizace projektů financovaných z EU.

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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ČINNOST ORGÁNŮ NRZP ČR
PŘEHLED O ČINNOSTI ORGÁNŮ NRZP ČR

PROHLÁŠENÍ DELEGÁTŮ XVII. RS NRZP ČR  
K PŘÍPRAVĚ NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V Praze dne 31. května 2016

My, delegáti XVII. republikového shromáždění NRZP ČR, kteří jsme se sešli dne 31. 5. 2016, 
vyjadřujeme velké obavy z připravovaného návrhu tzv. velké novely zákona o sociálních službách. 

Jako problematické spatřujeme především následující oblasti:
  �  Novela přináší zásadní změnu charakteru zákona o sociálních službách, a to především tím, že 

přebírá řadu činností, které jsou dnes upraveny v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999). 
Zákon o sociálních službách by už neměl být prioritně orientován na řešení situací při péči o závislou 
osobu a prevenci předcházení těchto situací, jak byla tato norma původně koncipována. 

  �  Poprvé se navrhuje prolomit zásadní axiom zákona o sociálních službách, že klient disponuje 
prostředky, aby si sám rozhodoval o způsobu zajištění péče. MPSV ČR u osobní asistence 
navrhuje, aby finanční prostředky byly poukazovány poskytovateli služby, nikoliv klientovi.  
Tím se zásadním způsobem zmenší možnost rozhodování uživatele o způsobu péče. 

  �  Spatřujeme jako velmi problematický návrh zařadit do sociálních služeb paliativní péči. 
Chápeme nutnost rozvoje této péče, ale paliativní péče zahrnuje velkou část zdravotní péče.  
Zdá se, že zdravotní pojišťovny chtějí náklady na tuto péči přenést na výdaje v sociální oblasti.

  �  Připravovaná novela vůbec neřeší největší problémy současného systému sociálních služeb, které 
vidíme ve špatném systému posuzování míry závislosti, tedy nároku na službu. Hrozí rozpad 
posuzovacích mechanismů, ale návrh zákona na tuto skutečnost vůbec nereaguje. Současnou praxi 
v posuzování nároků charakterizuje vysoká míra subjektivismu a voluntarismu. 

  �  Přenesením financování sociálních služeb na krajskou úroveň vznikají regionálně velmi 
rozdílné způsoby financování sociálních služeb. Stát se prakticky zcela zbavil kompetencí ke 
sjednocování poskytování sociálních služeb. MPSV ČR je tento problém velmi dobře znám, 
přesto v navrhované novele zákona na tuto situaci nijak nereaguje. Je třeba trvat na tom, že 
národní a krajská politika, a to ve všech oblastech, je nedělitelná. Opak je však pravdou.

My, delegáti XVII. RS NRZP ČR, se obracíme na představitele koalice se žádostí o jednání  
ve věci přípravy novely zákona o sociálních službách společně se zástupci NRZP ČR.  
Se současným pojetím novely zákona nemůžeme souhlasit.

3. listopadu 2016 se uskutečnilo jednání 
XVIII. republikového shromáždění 
NRZP ČR a přijalo „Návrh programu  
NRZP ČR na léta 2017 až 2020“.

Nejvyšším orgánem Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky je 
Republikové shromáždění, které se sešlo dne 31. 5. 2016 v Praze. XVII. republikové  
shromáždění zvolilo nové složení všech orgánů NRZP ČR a dále přijalo Prohlášení  
delegátů XVII. RS NRZP ČR k přípravě novely zákona o sociálních službách. 
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Mezi Republikovým shromážděním NRZP ČR je nejvyšším orgánem Republikový výbor, 
který zasedá zpravidla 2× ročně. V roce 2016 se sešel Republikový výbor NRZP ČR  
21. dubna 2016 a 22. září 2016.

RV NRZP ČR schválil 21. dubna 2016 rozpočet NRZP ČR na rok 2016, vyhlásil další ročník 
ceny NRZP ČR MOSTY a projednal další organizační věci. Na závěr přijal RV NRZP ČR 
Prohlášení k přípravě novely zákona o sociálních službách. 

PROHLÁŠENÍ RV NRZP ČR K PŘÍPRAVĚ NOVELY ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

V Praze dne 21. dubna 2016

Republikový výbor NRZP ČR vyjadřuje velké obavy z připravovaného návrhu tzv. velké novely zákona 
o sociálních službách. 

V novém pojetí zákona dochází k zásadní změně charakteru této zákonné normy. Novela by napříště 
měla zahrnovat i řešení sociálních situací v rodinách, kde se nejedná o ztrátu zdravotní soběstačnosti, 
ale o následky užívání návykových látek, rozpad rodiny a další podobné sociální problémy.

Zákon o sociálních službách by už neměl být prioritně orientován pouze na řešení situací při péči 
o závislou osobu tak, jak byl původně přijat. Připravovaná novela vůbec neřeší největší problémy 
současného systému péče, jako je špatný systém posuzování míry závislosti, způsob financování 
sociálních služeb, tíživou situaci pečujících osob a další problémy. 

Poprvé se navrhuje, aby u osobní asistence byly finanční prostředky poukazovány poskytovateli služby, 
nikoliv klientovi. Tím se zásadním způsobem zmenší jeho možnost výběru poskytovatele služby.

MPSV ČR argumentuje tím, že tuto změnu diskutovalo s mnoha subjekty. Nevíme však  
o tom, že by tento návrh byl konzultován s uživateli sociálních služeb. Určitě nebyl konzultován 
s NRZP ČR, která nepochybně zastupuje největší část osob se zdravotním postižením.

RV NRZP ČR žádá představitele koalice o jednání ve věci přípravy novely zákona  
o sociálních službách. Se současným pojetím novely zákona nemůžeme souhlasit.

RV NRZP ČR dne 22. 9. 2016 doporučilo RS NRZP ČR mimo  
jiné schválit „Návrh programu NRZP ČR na léta 2017 až 2020“.
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REPUBLIKOVÝ VÝBOR NRZP ČR

ČLENOVÉ PŘEDSEDNICTVA NRZP ČR
KRÁSA Václav, Mgr., předseda NRZP ČR

MORÁVEK Jiří, Mgr., I. místopředseda NRZP ČR

VENCL Jiří, místopředseda NRZP ČR

UHERKA Jan, Mgr., místopředseda NRZP ČR

BĚHUNEK Petr, Ing., Mgr., místopředseda NRZP ČR

FISCHEROVÁ Taťána, členka předsednictva NRZP ČR

PROKOPIUSOVÁ Šárka, Mgr., členka předsednictva NRZP ČR

ČLENOVÉ REPUBLIKOVÉHO VÝBORU NRZP ČR

PŘÍMO ZVOLENÍ ČLENOVÉ

AMBROSOVÁ Ivana, Mgr.,  
ředitelka Domova Sedlec SPMP

FRÜHAUFOVÁ Olga,  
předsedkyně Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s.

KOSINOVÁ Věra, Mgr.,  
předsedkyně sdružení DANETA

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

LOUDOVÁ Alena,  
místopředsedkyně Klubu bechtěreviků ČR

MARTÍNKOVÁ Anna,  
Sdružení rovných šancí, z. s.

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

PAUR Jaroslav,  
ředitel Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

PETROVIČOVÁ Zdeňka,  
členka předsednictva Klubu bechtěreviků České republiky

PETRUSOVÁ Jaroslava,  
předsedkyně Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR

PŘEDSEDOVÉ KRAJSKÝCH NRZP

KARNET Lukáš, PhDr., předseda NRZP Jihomoravského kraje

KOCMANOVÁ Jiřina, předsedkyně NRZP kraje Vysočina

KROLL Martin, Mgr., předseda NRZP Libereckého kraje

KOZLOVSKÝ Radim, předseda NRZP Moravskoslezského kraje

LANGER Milan, Mgr., předseda NRZP Olomouckého kraje,

LÍKAŘOVÁ Jitka, Ing., předsedkyně NRZP Karlovarského kraje

MÁDLOVÁ Helena, Ing., předsedkyně NRZP Jihočeského kraje

PEŠEK Milan, předseda NRZP Pardubického kraje

SLAVÍK Jaroslav, předseda NRZP Ústeckého 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
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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 POLIO 
Jabloňová 2891, 106 00  Praha 10

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně 
postižených v ČR – zapsaný spolek, z. s. 
Dvořákova 1331/20, 405 02 Děčín

AUDIOHELP, z. s. 
Tomanova 3/5, 301 00  Plzeň

AUTISTIK 
Kyselova 1189/24, 182 00  Praha 8

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

Cestovní klub KID –  
klub invalidních dobrodruhů, o. s. 
Brněnská 48, 323 00  Plzeň 

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 

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

e-Inkluze sdružení pro digitální  
inkluzi osob znevýhodněných  
nebo zdravotně postižených 
Hřebečská 2680, 272 01  Kladno

FIT-ILCO Praha, z. s. 
Polská 1664/15, 120 00  Praha 2

Handy Club Ostrava, z. s. 
Závodní 272/29, 700 30  Ostrava

Informační centrum rodičů  
a přátel sluchově postižených, z. s. 
Hábova 1571/22, 155 00  Praha 5

Já člověk, o. s. 
Pod Lesem 166, 439 09  Slavětín

Jablonecký spolek onkologických  
pacientů JAKOP 
Emilie Floriánové 1736/8,  
466 01  Jablonec nad 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

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

LIPKA, z. s. 
Tetín 1506/1, 796 01  Prostějov 

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

Národní institut pro integraci osob  
s omezenou schopností pohybu  
a orientace České republiky, z. s. 
Havlíčkova 5719/46, 586 01  Jihlava

Národní sdružení PKU a jiných DMP, z. s. 
Ke Karlovu 455/2, 120 00  Praha 2

Nedoslýchaví – Neslyšící, z. 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, z. s. 
Rybářská 4072/34, 695 01  Hodonín

Občanské sdružení D.R.A.K., z. s. 
Oblačná 450/1, 460 01  Liberec 1

Občanské sdružení KOLUMBUS 
Keplerova 712/32, 400 07  Ústí nad Labem 

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

OBZOR Liberec, z. s. 
Na Pískovně 669/48, 460 14  Liberec

Pacienti IBD, z. s. 
Polská 1664/15, 120 00  Praha 2

ParaCENTRUM Fenix, z. s. 
Netroufalky 787/3, 625 00  Brno

PARENT PROJECT, z. s. 
Rudé armády 59, 431 44  Droužkovice

Parkinson-Help, z. s. 
Dürerova 2177/18, 100 00  Praha 1

Plzeňská unie neslyšících, z. s. 
Palackého náměstí 714/3, 301 00  Plzeň

Podkrkonošská společnost přátel dětí  
zdravotně postižených Semily, z. s. 
Nádražní 213, 513 01  Semily

Pomocná ruka na pomoc starým 
a handicapovaným občanům, z. s. 
Školní 211/32, 796 01  Prostějov

ČLENSKÉ ORGANIZACE NRZP ČR



Pražská organizace vozíčkářů, z. s. 
Benediktská 688/6, 110 00  Praha 1

Revma Liga Česká republika, z. s. 
Na slupi 450/4, 128 00  Praha 2

Rodinné centrum ROZÁRKA 
Průběžná 2503/38, 370 04  České Budějovice

SDMO – Sdružení pro komplexní  
péči při dětské mozkové obrně, z. s. 
Klimentská 1236/9, 110 00  Praha 1

Sdružení CHEWAL, z. s. 
Bystřice 1280, 739 95  Bystřice

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR, z. s. 
Kupkova 664/62, 638 00  Brno

Sdružení pro rehabilitaci osob  
po cévních mozkových příhodách, o. s. 
Elišky Peškové 741/17, 150 00  Praha 5

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

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

Sdružení Ty a Já, z. s. 
Resslova 370/14, 301 00  Plzeň

Sdružení vozíčkářů Hrabyně 201 
Hrabyně 201, 747 67  Hrabyně

Sdružení zdravotně postižených  
Karlovy Vary – Stará Role, z. s. 
Dvořákova 661/11, 360 17  Karlovy Vary

Společnost dialyzovaných  
a transplantovaných, z. s. 
Ohradní 1368/4, 140 00  Praha 4

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z. s. 
Liškova 959/3, 142 00  Praha 4

Společnost Parkinson, z. s. 
Volyňská 933/20, 100 00  Praha 10

Společnost pro bezlepkovou dietu, z. s. 
Koláčkova 1875/4, 182 00  Praha 8

Společnost pro podporu lidí s mentálním 
postižením v České republice, z. s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8

Společnost pro pomoc  
při Huntingtonově chorobě, z. s. 
Velké náměstí 37/46, 500 03  Hradec Králové

Spolek pro podporu cestování  
handicapovaných, z. s. 
Havlíčkova 210, 407 21  Česká Kamenice

Spolek psoriatiků a atopických ekzematiků 
Budínova 67/2, 180 00  Praha 8

Spolek rodičů a přátel zdravotně  
postižených dětí Daneta 
Nerudova 1180/28, 500 02  Hradec Králové

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 
Lužická 101/7, 779 00  Olomouc

Spolek uživatelů kochleárního implantátu 
U Mrázovky 1970/15, 150 00  Praha 5

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

Spolek zdravotně postižených  
Bučovice a okolí 
Sovětská 912, 685 01  Bučovice

Spolek zdravotně postižených občanů 
Palackého 1454/14, 695 01  Hodonín

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

Spolek zrakově postižených masérů 
Štefánikova 1163/2, 742 21  Kopřivnice

SPOLU Olomouc, z. s. 
Dolní náměstí 27/38, 779 00  Olomouc

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

Sportovní klub vozíčkářů  
Pardubice NEZLOMENI 
Bělehradská 513, 530 09  Pardubice

Svaz diabetiků České republiky, z. s. 
Prvního pluku 174/8, 186 00  Praha 8

Svaz neslyšících a nedoslýchavých  
osob v České republice, z. s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8

Svaz postižených civilizačními  
chorobami v České republice, z. s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8

Svaz tělesně postižených  
v České republice, z. s. 
Karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8

Svaz zdravotně postižených –  
Šumava, z. s. 
Vídeňská 9, 339 01  Klatovy

Svaz zdravotně postižených  
Rakovník, z. s. 
nábř. T. G. Masaryka 2486, 269 01  Rakovník

Svépomocná společnost  
Mlýnek, z. s. 
Nádražní 1110/44, 702 00  Ostrava

Šance Lovosice, z. s. 
Školní 476/3, 410 02  Lovosice

TRIANON, z. s. 
Na Horkách 1701, 737 01  Český Těšín

Unie neslyšících Brno, z. s. 
Palackého třída 19/114, 612 00  Brno

Unie ROSKA – česká MS  
společnost, z. s. 
Senovážné náměstí 994/2, 110 00  Praha 1

Ústecký Arcus, z. s. 
Dvořákova 3134/2, 400 01  Ústí nad Labem

Za sklem, o. s. 
Pardubská 293, 763 12  Vizovice

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

Žatecký spolek Handicap, z. s. 
Stavbařů 2696, 438 01  Žatec
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POZN.: Stav k 31. 12. 2016
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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

Celia-život bez lepku, o. p. s. 
463 31 – Nová Ves 198

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

POZN.: Stav k 31. 12. 2016



PŘEHLED SUBJEKTŮ ZŘÍZENÝCH NRZP ČR

1)  CENTRUM PRO INTEGRACI OSOB SE 
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KRÁLOVÉ-
HRADECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594145
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 9 290 000,00
  výnosy: 9 290 000,00
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství, 
  sociálně aktivizační služby 
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 24
Celkový přepočtený počet pracovníků: 17,8

2)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
A SENIORY PARDUBICKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 265 94 625
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 12 507 204,65
  výnosy: 12 291 957,37
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  osobní asistence
  sociální rehabilitace
  odborné sociální poradenství
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 95
Celkový přepočtený počet pracovníků: 31

3)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594544
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 7 436 877,68
  výnosy: 7 440 372,50
Druhy poskytovaných sociálních služeb:
  odborné sociální poradenství

6)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
KARLOVARSKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26594307
Celkový rozpočet za rok 2016 Kč:
  náklady: 7 759 680,00 Kč
  výnosy: 7 697 980,00 Kč
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství
  osobní asistence
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 18
Celkový přepočtený počet pracovníků: 11,24

7)  CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ 
ÚSTECKÉHO KRAJE, o. p. s.
IČ: 26593661
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 4 846 156,00 Kč
  výnosy: 4 656 926,00 Kč
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  odborné sociální poradenství 
  osobní asistence  
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 18
Celkový přepočtený počet pracovníků: 16,2

8)  INSTITUT ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 02810204
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 602 653,00 Kč
  výnosy: 700 391,00 Kč
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  nejsou poskytovány – realizace pouze 

vzdělávacích akcí
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 1
Celkový přepočtený počet pracovníků: 0,46

Jedná se o neziskové organizace, kde je NRZP ČR jediným zakladatelem (zřizovatelem), a to 
bez jakékoliv majetkové účasti, proto údaje o hospodaření níže uvedených obecně prospěšných 
organizací nejsou součástí výsledovky hospodaření NRZP ČR za rok 2016. Jedná se tedy 
o samostatné právní subjekty, které jsou na NRZP ČR hospodářsky nezávislé. 

  osobní asistence
  sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením  
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 35
Celkový přepočtený počet pracovníků: 28,15

4)  JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ 
POSTIŽENÉ A SENIORY, o. p. s.
IČ: 26594463
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 6 027 843,00 Kč
  výnosy: 5 754 708,00 Kč
Druhy poskytovaných sociálních služeb:  
  odborné sociální poradenství
  osobní asistence
  sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením
Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 27
Celkový přepočtený počet pracovníků: 13,4

5)  JIHOČESKÉ CENTRUM  
ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ, z. ú.
IČ: 03482952
Celkový rozpočet za rok 2016 v Kč:
  náklady: 649 341,00 Kč
  výnosy: 659 621,00 Kč
Druhy poskytovaných sociálních služeb: 
  provoz půjčoven pro osoby se zdravotním 

postižením – na základě živnostenského 
listu.

Celkový počet zaměstnanců – fyzických osob: 5
Celkový přepočtený počet pracovníků: 1,9

POZN.: Stav k 31. 12. 2016
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ÚČAST NRZP ČR NA TVORBĚ, REALIZACI A MONITOROVÁNÍ PLÁNŮ VE 14 KRAJÍCH
PROJEKT

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: Úřad vlády České republiky, dotační program Pod-
pora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených za rok 2016

Jednou z hlavních činností NRZP ČR v roce 2016 byla realizace projektu 
Účast na tvorbě, realizaci a monitorování plánů ve 14 krajích. Projekt je 
realizován každoročně a zahrnuje hlavní aktivity ochrany zájmů OZP. 

Činnost NRZP ČR byla v roce 2016 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 zaměře-
na především na jednání orgánů EDF, RI, FIMITIC. V prvních měsících roku 
2016 jednala NRZP ČR o novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
který iniciovala, a který vedl ke zvýšení příspěvku na péči o 10 %. 

V oblasti legislativy byla činnost zaměřena na tato témata:
  Informovala členské organizace a jednotlivce o postupu při žádosti o příspěvek na mobilitu 

v souvislosti se změnou legislativy od 1. 1. 2016.
  Jednala s vedením poslaneckých klubů o schválení novely zákona č. 329/2011 Sb., sněmovní 

tisk 487, která se týká zrušení přezkumu soudu při žádostech o příspěvek na nákup motoro-
vého vozidla. Zákon byl později schválen.

  Po celý rok se NRZP ČR účastnila jednání užší pracovní skupiny na MPSV ČR k podpoře 
zaměstnávání OZP. Do zákona o zaměstnanosti se podařilo prosadit elektronickou evidenci 
náhradního plnění při zaměstnávání OZP a další úpravy, které by měly zabránit podvodům 
v této oblasti.

  NRZP ČR se účastnila připomínkování tzv. velké novely zákona o sociálních službách, kte-
rou připravovalo MPSV ČR. Účastnili jsme se opakovaně připomínkového řízení. Podařilo 
se prosadit návrh na navýšení příspěvku na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí.

  Intenzivně jsme jednali o přípravě zákona o veřejných zakázkách, a to především zachování 
procentního zvýhodnění pro soutěžící, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP. Tuto věc se 
však nepodařilo obhájit ani při jednání v Parlamentu ČR.

  NRZP ČR uspěla při prosazování připomínek k vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádí 
zákon o sociálních službách. Došlo k úpravě některých úkonů v rámci základních životních 
potřeb při posuzování míry závislosti.

  Vedení NRZP ČR se intenzivně účastnilo jednání s vedením MŠMT ČR, a to opakovaně 
v souvislosti s negativní kampaní vedenou proti inkluzivnímu vzdělávání. Jsme členy 

expertního týmu MŠMT ČR k podpoře společného vzdělávání. S MŠMT ČR je uzavřena 
dohoda o dlouhodobé spolupráci. V rámci této spolupráce jsme se podíleli na přípravách 
metodických doporučení pro školy v rámci zlepšení přístupnosti vzdělávání.

  NRZP ČR se opakovaně zabývala přípravou zákona o veřejné prospěšnosti a o veřejném 
opatrovnictví. Ani jedna z norem však nebyla dosud projednána.

  NRZP ČR se účastnila svými připomínkami jednání v Poslanecké sněmovně o novele ob-
čanského zákoníku. Usilovali jsme o změnu ustanovení, které se týká bytů zvláštního určení. 
Podařilo se nám částečně zlepšit situaci pozůstalých osob po nájemnících bytů zvláštního 
určení. Dosud platná zákonná úprava byla velmi nevyhovující a diskriminující pro ty osoby, 
které poskytovaly péči, a úmrtím osoby, o kterou pečovaly, se dostávaly do neřešitelných si-
tuací, protože se náhle ocitly bez prostředků a zároveň také musely do 3 měsíců opustit byt.

  NRZP ČR se účastnila přípravy Národní strategie rozvoje sociálních služeb na roky 2016 až 
2025. Strategie se připravovala dva roky. Nepodařilo se nám plně prosadit naše představy 
o podpoře péče v domácím prostředí a především v systému financování sociálních služeb. 
Desetiletá doba strategie rozvoje sociálních služeb se jeví jako příliš dlouhá, a tudíž musí být 
i poměrně obecná.

  NRZP ČR opakovaně jednala s předsedou vlády B. Sobotkou a dalšími ministry ve věci mini-
mální mzdy příjemců invalidních důchodů, tak aby tato mzda byla dorovnána do výše obecné 
minimální mzdy. V této věci NRZP ČR uspěla a od 1. 1. 2017 je stejná minimální mzda a sou-
časně se podařilo navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP.

  V rámci povinnosti informovat OZP jsme informovali o způsobu hlasování do zastupi-
telstev krajů a do Senátu. Informovali jsme také o tom, jak požádat o přenosnou urnu, 
případně jak vystavit voličský průkaz.

  NRZP ČR se intenzivně zapojila do připomínkování zákona o sociálním bydlení, neboť 
v tomto zákoně nebyla zpracována problematika bytů zvláštního určení pro OZP.

  NRZP ČR od letních měsíců intenzivně připravovala a iniciovala návrh novely zákona 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Tato rozsáhlá novela obsahuje výraznou 
změnu zákona, který byl přijat v období vlády P. Nečase, kdy byl ministrem J. Drábek. 
V rámci této přípravy proběhla několikerá diskuse s předkladateli zákona, s předsedou 
vlády, ministryní práce a sociálních věcí a dalšími resorty. Zákon by měl být schválen v prů-
běhu letních měsíců 2017 a jeho účinnost bude od 1. 1. 2018. 

  NRZP ČR se účastnila dalších jednání, a to v souvislosti s přípravami tezí ucelené rehabilita-
ce, zákona o nemocenském pojištění, kde je řešen příspěvek na dlouhodobou péči v přípa-
dech, kdy není stanoven příspěvek na péči. Opakovaně jednala NRZP ČR o novele zákona 
o rozhlasovém a televizním vysílání, a to v souvislosti s titulkováním pořadů pro osoby 
neslyšící a s poruchou sluchu. V této věci jednala NRZP ČR s jednotlivými provozovateli 
televizního vysílání i s platformami, které se této problematice věnují.
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  Mimo tato jednání se NRZP ČR účastnila jednání VVZPO a všech pracovních orgánů  
Výboru. Účastnila se jednání Výboru Národního rozvojového programu mobility pro 
všechny a Hodnoticí komise Výboru. Nejméně 1× měsíčně se účastnila jednání Výboru 
pro sociální politiku PSP, jednání komise sociálně zdravotní SMO ČR a během roku se 
uskutečnilo jednání se všemi hejtmany krajů.

  NRZP ČR opakovaně jednala s Asociací Českomoravských nemocnic ve věci úhrady  
zdravotních služeb a společně jednaly s předsedou vlády, ministrem zdravotnictví  
a Svazem zdravotních pojišťoven o zachování dostupnosti zdravotní péče pro OZP.

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 projednávání zákonů v legislativním 
procesu v Poslanecké sněmovně nebo Senátu. NRZP ČR zajišťuje informovanost 
členských organizací o všech aktuálních událostech, připravovaných změnách 
legislativy a o jednáních s představiteli státní správy a veřejné správy. Za rok 2016 
připravila NRZP ČR svým členským organizacím 124 informací. Tyto informace 
jsou zároveň rozesílány dalším zájemcům a jsou zveřejněny na webu www.nrzp.cz 
v sekci Aktuality. Informace na webu www.nrzp.cz zhlédlo více než 400 000 osob.

Na krajské úrovni byla stěžejními aktivitami jednání s představiteli krajů, 
plnění krajských plánů vyrovnávání příležitostí, případně jejich aktualizace 
či vytváření plánů nových. Kraje připravily řadu přednášek a konferencí, 
a to na témata význam odborného sociálního poradenství, práva pacientů, 
dostupnost zdravotní péče, odstraňování bariér, podpora pečujícím osobám, 
distribuce euroklíčů, zlepšení práce stavebních úřadů v rámci stavebního 
řízení, finanční gramotnost, hospicová péče nebo komunikace s jednotlivými 
skupinami osob se zdravotním postižením. Mimo tyto aktivity připravily 
kraje společenské akce Duhové křídlo a předávání cen MOSTY. 

Za rok 2016 uplatnila NRZP ČR připomínky k následujícím předlohám 
zákonů a vyhlášek:
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,  

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 

  Věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, 
  Plnění národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

na období 2015, 
  Stanovisko NRZP ČR k návrhu nové tarifní struktury v elektroenergetice, 
  Připomínky 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, 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., 

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve 
zněních pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, 

  Připomínky NRZP ČR k věcnému záměru zákona o sociálním podnikání,
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční 

dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvise-

jících zákonů,
  Stanovisko NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s veřejným opatrovnictvím, 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o soudních tlumočnících a soudních překladate-

lích a k návrhu souvisejících prováděcích předpisů, 
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení, 
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o zaměstnanosti, 
  Připomínky NRZP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění, 
  Zásadní připomínky NRZP ČR ke změnovému zákonu, kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s přijetím zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení,
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na 

bydlení, 
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, 

ve znění pozdějších předpisů, 
  Zásadní připomínky NRZP ČR k návrhu zákona o sociálních službách,
  Zásadní připomínky NRZP ČR k tezím koordinace rehabilitace OZP, 
  Připomínky Tyfloservisu k tezím koordinace rehabilitace OZP, 
  Zásadní připomínka NRZP ČR k návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku 

na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných 
s nájemným, dále částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních 
nákladů na bydlení. 

V rámci projektu vydala NRZP ČR tyto publikace:
  Návrh programu NRZP ČR na léta 2017–2020, autoři: Mgr. Václav Krása,  

Mgr. Jiří Morávek, Mgr. Jan Uherka, Ing. Mgr. Petr Běhunek a Jiří Vencl. Vydáno 300 ks.
  Život a dílo lidí s duševním onemocněním, autoři: Kateřina Málková, Michal Kašpar, 

Tomáš Vaněk, Eliška Marie Košťálová, Zdeněk Heřt a Klára Vaníčková.  
Vydání pouze v elektronické podobě na webu www.nrzp.cz 

PROJEKTY
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INFORMAČNÍ ČINNOST NRZP ČR K PODPOŘE VYROVNÁVÁNÍ  
PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

PROJEKT

Časopis je neprodejný, distribuuje se bezplatně prostřednictvím České pošty, s. p., osobám se zdravotním postižením  
nebo organizacím osob se zdravotním postižením, které o to písemně požádají.

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Michal Dvořák
Poskytovatel dotace: Úřad vlády České republiky,  
dotační program Podpora veřejně účelných aktivit  
spolků zdravotně postižených za rok 2016

CÍL PROJEKTU:  
Prostřednictvím pořádaných akcí a realizovaných činností zvyšovat 
společenské povědomí v oblasti zákazu diskriminace z důvodu 
zdravotního postižení či nepříznivého zdravotního stavu a pod-
pora rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 
organizováním veřejně účelných aktivit pro organizace osob se 
zdravotním postižením a jejich členy.

OBSAH PROJEKTU:
Publikační činnost –  
vydávání časopisu MOSTY – časopis pro integraci
Časopis MOSTY podává od roku 2002 informace o aktuálním vývoji 
v oblasti legislativy a politiky ve vztahu k osobám se zdravotním 
postižením a informace o celorepublikových aktivitách konaných na 
podporu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postiže-
ním. Vydávání časopisu je v souladu s opatřením Národního plánu 
podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením  
na období 2015–2020.

Informace o časopisu jsou k dispozici na webových stránkách 
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 rozsah 60 stran.

NRZP ČR vydala v roce 2016 pět čísel časopisu MOSTY v celkovém nákladu 18 700 ks. 
Harmonogram vydání:

číslo 1/2016 – 1. března 2016 číslo 2/2016 – 29. dubna 2016 číslo 3/2016 – 27. června 2016 číslo 4/2016 – 26. září 2016 číslo 5/2016 – 6. prosince 2016
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PROJEKTY

OCENĚNÍ AKTIVIT, ČINŮ A PROJEKTŮ VE PROSPĚCH  
OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM – MOSTY 2015
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 zdra-
votním postižením, a to ve čtyřech kategoriích. 
Za rok 2015 to byly tyto kategorie:
1.  Cena pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve 

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

občanů se zdravotním postižením;
3.  Cena pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením;
4.  Zvláštní cena.

Třináctý ročník slavnostního předávání cen MOSTY proběhl 24. 3. 2016 
v Českých Budějovicích. Patronkou ceremoniálu byla stejně jako při minu-
lých ročnících Livia Klausová, která se účastní předávání cen nepřetržitě od 
roku 2007. Záštitu nad akcí převzali hejtman Jihočeského kraje a primátor 
města České Budějovice. Moderátorem slavnostního odpoledne byl Aleš 
Cibulka a během ceremoniálu vystoupili nevidomý zpěvák Radek Žalud, 
slabozraký pianista Petr Bazala a Laďa Kerndl. Vystoupení všech účinkují-
cích interpretovali do znakového jazyka členové souboru Hands Dance.
Celkem bylo nominováno 88 projektů a osobností.

Vítězové 13. ročníku cen MOSTY:
I. kategorie – instituce veřejné správy
Královéhradecký kraj a město Hradec Králové  
za významný podíl na rekonstrukci a dostavbě budovy Centra  
pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje
II. kategorie – nestátní subjekt
1. centrum zdravotně postižených jižních Čech, z. s.,  
za přínos osobám se zdravotním postižením  
prostřednictvím sportovních činností pro handicapované
III. kategorie – osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
Otmar Cvrkal za dlouhodobou činnost  
ve prospěch osob se zdravotním postižením

IV. kategorie – zvláštní cena
JUDr. Jan Hutař, nositel ceny Olgy Havlové a dlouholetý spolupracovník 
Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, za jeho mimo-
řádné sociální cítění, které promítá do své celoživotní práce při podávání při-
pomínek k zákonům a poskytování rad osobám v těžkých životních situacích 
Celkem se akce zúčastnilo cca 300 osob.

POŘÁDÁNÍ KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ:
NRZP ČR uspořádala v rámci aktivit projektu konferenci  
Postavení osob se zdravotním postižením v ČR v roce 2016
Datum: 3. 11. 2016
Místo: Praha 4
Zaměření: Naplňování politik a programů ve prospěch osob se zdravotním 
postižením v ČR v roce 2016 s důrazem na rovné příležitostí pro tyto osoby
Vystupující: Mgr. Václav Krása (NRZP ČR), Mgr. Jan Uherka (NRZP ČR), 
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D. (místopředseda vlády ČR), Jiří  
Dienstbier (tč. ministr vlády ČR), Lenka Ptáčková Melicharová (MZ ČR),  
Vít Kaňkovský (poslanec PSP ČR), prof. MUDr. Jan Pfeiffer (1. LF UK ČR), 
Ing. Marie Bílková (MF ČR), Jana Hnyková (poslankyně PSP ČR),  
Mgr. Kateřina Jirková (MPSV ČR)
Počet účastníků: 112
Pro účastníky se sluchovým postižením bylo zajištěno tlumočení  
do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova.

PROVOZ INFORMAČNÍHO PORTÁLU www.nrzp.cz
NRZP ČR provozovala po celý rok 2016 internetové stránky  
http://www.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 
provozovala elektronické verze časopisu MOSTY a mnohé další. Informač-
ní portál www.nrzp.cz: vyhodnocení statistiky návštěvnosti stránek a na-
vštívených odkazů: V roce 2016 byla návštěvnost stránek 182 355 přístupů, 
přičemž počet zobrazených stránek portálu byl 408 739 stránek. Stránky 
byly denně aktualizovány a bylo na nich uveřejněno 124 tiskových zpráv 
NRZP ČR. Počet přihlášených odběratelů tiskových zpráv NRZP ČR přes 
portál www.nrzp.cz byl na konci roku 2016 ve výši 1 644. 
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PORADENSTVÍ NRZP ČR 2016
PROJEKT

Doba realizace: od roku 2006 
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Ivana Julínková
Poskytovatel dotace: Projekt Poradenství NRZP ČR byl 
v roce 2016 finančně podporován z dotačního programu 
MPSV ČR, Pardubického kraje, statutárního města Plzně, 
Brna a Pardubic.

POPIS PROJEKTU:
Cílem celostátního projektu Poradenství NRZP ČR je pro-
střednictvím odborného sociálního a sociálněprávního 
poradenství pomoci osobám se zdravotním postižením, 
seniorům, jejich blízkým a pečujícím osobám, opat-
rovníkům a podpůrcům osob s narušenou schopností 
právně jednat, zástupcům z řad členů domácnosti 
a opatrovníkům osob s omezenou svéprávností efektivně 
využít všech možností daných zákonem č. 108/2006 Sb. 
k řešení jejich nepříznivé sociální situace, ve které se 
ocitli v důsledku svého zdravotního postižení, věku nebo 
jiných okolností, nebo těm, kdo se nacházejí v nepřízni-
vé sociální situaci z důvodu péče o osobu se zdravotním 
postižením či o seniora. Posláním Poraden NRZP ČR 
je zvýšit kompetence a soběstačnost těchto osob, zajistit 
jim dostupnou a účinnou podporu, která povede k jejich 
samostatnosti a setrvání v jejich přirozeném prostředí. 

Poradny NRZP ČR jsou dostupné všem občanům Čes-
ké republiky, a to v Praze, Brně, Pardubicích, Plzni, 
Ostravě a Olomouci. K 1. 4. 2016 byla dále zřízena 
Poradna NRZP ČR v Českých Budějovicích. 
Poradny NRZP ČR nabízejí bezplatné, nezávislé, diskrét-
ní a nestranné odborné sociální poradenství včetně po-
radenství právního. Při využití služby má klient možnost 
vystupovat anonymně. 

Do cílové skupiny poraden patří také osoby, které 
uzavírají nebo již mají uzavřenou dohodu o poskytování ➤

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

PROJEKT

ZAHRANIČNÍ ČINNOST NRZP ČR

Doba realizace: 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016
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 Disability 
Forum (EDF), Rehabilitation International (RI), Disabled  
People’s International (DPI) a FIMITIC, jichž je členem. 
Projekt se soustředí mj. na posílení mezinárodní spoluprá-
ce 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 do-
kumentů 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 Amsterodamu a v Bratislavě, valného shromáždění EDF 
v Dublinu, valného shromáždění a 22. kongresu organizace RI 
v Edinburghu, Pracovního fóra o implementaci Úmluvy OSN 
o právech osob se zdravotním postižením v Bruselu, konferen-
ce k Evropskému dni OZP atd. 
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sociální služby, nebo se o některou sociální službu teprve zajímají a ne-
mají dostatek informací. Poradny jsou také přístupny i dalším osobám, 
např. osobám bez přístřeší, dlouhodobě nezaměstnaným, osobám z ná-
rodnostních menšin a jejich rodinným příslušníkům. Těmto osobám je 
však poskytováno výhradně základní sociální poradenství podle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odborné sociální a sociálněprávní poradenství vztahující se ke zdravot-
nímu postižení poskytují poradny v oblasti výběru vhodné sociální služby 
v regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocen-
ského 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 po-
stižením (TP, ZTP a ZTP/P). Poradny se zabývají problematikou zaměstná-
vání 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 pro OZP, vzdělávání dětí, žáků a studentů se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a odstraňování architektonických bariér 
a také poskytují rady ohledně zajišťování přístupnosti prostředí. 

Poradna v Praze dále nabízí konzultace pro osoby se sluchovým posti-
žením ve znakovém jazyce. 

V průběhu roku 2016 zaznamenaly poradny velké množství dotazů od 
opatrovníků a blízkých osob se zdravotním postižením, a to z důvodu 
přezkoumání svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům), neboť 
bylo třeba prodloužit platnost, resp. soudně prošetřit a potvrdit rozsah 
omezení svéprávnosti daného jedince v průběhu tohoto roku. 

Další problematikou byl příspěvek na péči, a to z důvodu navýše-
ní o 10 % a změně posuzování nároku, a sice posuzování jednotlivých 
životních potřeb. 

Poradci dále reagovali na legislativní změny během roku (zvýšení pří-
spěvku na zaměstnávání OZP, změny v minimální mzdě OZP s účinností 
od 1. 1. 2017, změny v občanském zákoníku ve vztahu k bydlení pečují-
cích osob s účinností od 1. 1. 2017 a prodloužení omezení svéprávnosti 
ze 3 na 5 let).

Poradny NRZP ČR se účastní propagačních akcí, jako je Den 
otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb, který proběhl 
v měsíci říjnu 2016 (pořádá Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb), kdy jsou všechny poradny přístupné pro veřejnost, anebo 
veletrhu neziskových organizací NGO market v Praze.

Poradny NRZP ČR se prezentují v jednotlivých krajích v Katalogu 
sociálních služeb měst a krajů, pravidelně přispívají články do 
časopisu Mosty – Okénko do poraden a provozují webové noviny 
pro osoby se zdravotním postižením (Duhové noviny). Dále pro-
bíhá prezentace v tisku – Klimnovinky, Vozka, Program aj. 

K pravidelné propagaci poraden patří přednášková činnost ve 
spolupracujících organizacích, jako je Slezský klub stomiků, 
Lázně Darkov, RÚ Hrabyně, sanatorium Klimkovice, OÁZA 
Hodonín, Sons Brno, Unie neslyšících aj. 

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

Poradci ve své práci poskytují poradenství, pomoc a podporu 
a zároveň neustále sledují legislativní změny, a jsou tak schopni 
své klienty o těchto změnách informovat a na tyto změny je při-
pravit. Poradci také shromažďují informace o nabídce sociálních 
služeb a kontakty na organizace a instituce nabízející další podpo-
ru a pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a jejich 
blízkým a pečujícím osobám. 

V roce 2016 poskytly Poradny NRZP ČR poradenství pro 6 285 
osob a bylo poskytnuto celkem 12 776 kontaktů a intervencí. 

Prostřednictvím dostupné celostátní sítě Poraden NRZP ČR tak 
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 
významným způsobem přispívá k začleňování osob se zdravotním 
postižením, a tím napomáhá při jejich integraci do společnosti.  

PROJEKTY
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OSVĚTOVÁ A DESTIGMATIZAČNÍ ČINNOST NRZP ČR  
VE PROSPĚCH OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: Mgr. Václav Krása
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR

CÍL PROJEKTU: 
Cílem projektu bylo prostřednictvím webové kampa-
ně na stránkách www.nrzp.cz, tištěné kampaně v ča-
sopisu MOSTY a vydáním publikace „Život a dílo 
lidí s duševním onemocněním“ zvyšovat společenské 
povědomí o formách diskriminace a to, jak diskrimi-
naci předcházet a jak provádět destigmatizační osvě-
tu zaměřenou na negativní postoje české společnosti 
vůči osobám s duševním onemocněním. Cíl projektu 
byl stanoven v souladu s Národním plánem podpory 
rovných příležitostí pro osoby se zdravotním posti-
žením na období 2015–2020, schválený usnesením 
vlády České republiky ze dne 25. května 2015, a to 
zejména podle opatření 2.3 a 2.4 v bodě 4.2.

OBSAH PROJEKTU:
Destigmatizační osvěta na webu www.nrzp.cz:
NRZP ČR po celý rok 2016 realizovala na uve-
deném webu v nově zpřístupněné sekci „Proti 
stigmatizaci“ destigmatizační kampaň ve prospěch 
osob s duševním onemocněním (http://www.nrzp.
cz/component/content/ article/25/1595-destig-
matizace.html). Kampaň zahrnovala uveřejnění 
výstupů tohoto projektu (elektronické verze tištěné 
kampaně v časopisu MOSTY a publikace „Život 
a dílo lidí s duševním onemocněním“), odkazy 
na další kampaně a organizace, které byly aktivní 
v předcházení diskriminace z důvodu duševního 
onemocnění, a odborné příspěvky k destigmatizaci 
osob s duševním onemocněním.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Destigmatizační kampaň v časopisu MOSTY:  
NRZP ČR vydala v roce 2016 pět čísel časopisu 
MOSTY v celkovém nákladu 18 700 ks. NRZP ČR po 
celý rok 2016 uveřejňovala ve všech 5 číslech časopisu 
příspěvky k destigmatizační kampani ve prospěch 
osob s duševním onemocněním.

Název: MOSTY ČASOPIS PRO INTEGRACI č. 1/2016
Obsah vztažený k projektu:   
Martina Přibylová: Destigmatizace duševně nemocných – 
významné téma reformy psychiatrie, str. 40–42

Název: MOSTY ČASOPIS PRO INTEGRACI č. 2/2016
Obsah vztažený k projektu:   
Martina Přibylová: Destigmatizace duševně nemoc-
ných: LIDÉ A CESTY FOKUSU LABE, str. 26–28;  
Camille Latimier a Dana Kořínková:  
Být plnohodnotným občanem aneb Cesta  
ke správné podpoře při rozhodování, str. 30–31

Název: MOSTY ČASOPIS PRO INTEGRACI č. 3/2016
Obsah vztažený k projektu:   
Martina Přibylová: Stigmatizace jinak:  
Můj život s psychiatrií, str. 24–26

Název: MOSTY ČASOPIS PRO INTEGRACI č. 4/2016
Obsah vztažený k projektu:   
Radka Rybáková: Ti, kterým se vyhýbáme, str. 28–30;  
Týdny pro duševní zdraví 2016, str. 31, 35;  
Beyond Stigma Towards Equity, str. 32;  
Jan Kholl a Michal Dvořák: Destigmatizace duševně 
nemocných: Projekt Mindset, str. 33

Název: MOSTY ČASOPIS PRO INTEGRACI č. 5/2016
Obsah vztažený k projektu:  
Martina Přibylová: Podzim 2016:  
Reforma psychiatrie a destigmatizace, str. 24–25

PROJEKT

PUBLIKACE 
Název: ŽIVOT A DÍLO LIDÍ 
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Editor: Josef Gabriel
Anotace: Publikace ve své první části 
představuje šest příběhů lidí, kteří 
prošli vážným duševním onemocně-
ním. Její druhá část shrnuje výsledky 
dotazníkových akcí spolku Dobré 
místo a třetí, kde a jak se angažují lidé 
s vážným duševním onemocněním.
Formát: elektronický soubor pdf, 92 stran
ISBN 978-80-87181-12-6
Vydáno: prosinec 2016, Praha
Odkaz na publikaci: http://www.nrzp.
cz/images/PDF/publikace.pdf
Obsah publikace má napomoci k od-
stranění předsudků, mýtů a zastaralých 
názorů české veřejnosti o lidech s dušev-
ním onemocněním, které jsou kořenem 
stigmatizace a následné diskriminace 
těchto osob. Publikace se soustřeďuje na 
pozitivní aktivity, činnosti a schopnosti 
lidí s duševním onemocněním.

VZDĚLÁVACÍ KURZ
Název: PSYCHIATRICKÉ MINIMUM
Termíny konání:  
21. 11., 28. 11. a 5. 12. 2016
Jméno lektora: MUDr. Jan Stuchlík
Cílem kurzu bylo vzdělat pracovníky 
a funkcionáře NRZP ČR v oblasti 
zákazu diskriminace a jak diskri- 
minaci předcházet. 
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PODPORA ČLENSKÝM  
ORGANIZACÍM NRZP ČR

PROJEKT

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2018
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a státního rozpočtu
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002741

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 
Cílem projektu je posílení kapacity NRZP, coby střešní organizace její profe-
sionalizace, a také transparentnost a podpora posílení kapacity 106 členských 
organizací, které sdružují cca 300 000 členů – osob se zdravotním postiže-
ním nebo jejich zástupců. Vzhledem k tomu, že NRZP patří k zásadním 
prosazovatelům rovných příležitostí pro OZP a pečující osoby v ČR, leží na 
NRZP velká zodpovědnost v obhajobě a prosazování práv OZP, které spadají 
mezi nejpočetnější skupiny (předpokládá se, že v ČR žije cca 1 000 000 OZP) 
ohrožené sociálním vyloučením. Cílem tedy je více zprofesionalizovat práci 
NRZP a členských organizací, aby se pak stala základní činnost a poslání 
těchto NNO ještě efektivnější a úspěšná při obhajobě a prosazování práv 
OZP. Uvedeného cíle chceme dosáhnout jednotlivými nástroji v rámci 
předkládaného projektu: Posílení personální kapacity NRZP prostřednictvím 
přijetí pracovníka na fundraising, který napomůže k finanční stabilitě NRZP 
i členských organizací. Podpora lidských zdrojů ve střešní organizaci NRZP 
formou vzdělávání. Podpora síťování a posílení partnerství se spolupracu-
jícími organizacemi, oslovování nových členů prostřednictvím sdílených 
interních stránek a rozesílaných elektronických informací. Uspořádání dvou 
konferencí na téma sociální inkluze OZP v ČR. Rozesílání aktuálních infor-
mací k tématu sociální inkluze a obhajoby práv OZP členským organizacím. 
Zprostředkování vzdělávání a poradenství v oblasti aktuální legislativy k pro-
blematice rovných příležitostí pro OZP a pečující osoby a k posílení kapacity 
členských organizací. Projekt přispěje k tomu, aby se NRZP, coby střešní 
organizace v obhajobě práv OZP, stala jednotícím hlasem členských organiza-
cí, které zastupuje při jednáních s orgány státní správy a samosprávy. 

POSÍLENÍ KAPACITY NRZP ČR

Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2018
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován z ESF ČR a státního rozpočtu
Reg. číslo projektu: CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_031/0001976

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Cílem projektu je posílení kapacity NRZP ČR, její profesionalizace a transpa-
rentnost. Dále vytvoření systémů strategického plánování, fundraisingu, rozvoje 
lidských zdrojů a vytvoření plánů marketingu a PR a následné pilotní ověření PR 
a marketingového plánu. NRZP sdružuje cca 103 členských organizací, které dále 
sdružují okolo 300 000 OZP. Tyto osoby se zdravotním postižením spadají mezi 
nejpočetnější skupiny ohrožené sociálním vyloučením (předpokládá se, že v ČR jich 
žije cca 1 000 000). Vzhledem k tomu leží na NRZP velká zodpovědnost v obhajobě 
a prosazování práv OZP. Cílem tedy je, více zprofesionalizovat práci NRZP, aby se 
pak stala základní činnost a poslání naší organizace ještě efektivnější a úspěšnější 
při obhajobě a prosazování práv OZP. Těchto cílů plánujeme dosáhnout prostřed-
nictvím jednotlivých aktivit projektu, které korespondují s výsledky procesního 
auditu, resp. s Resumé, která vyplynula při realizaci auditu jak na centrále v Praze, 
tak v regionálních pobočkách. 

Jedná se o:
  vytvoření dlouhodobého strategického plánu na 5 let včetně dílčích strategických 

plánů pro jednotlivá regionální pracoviště a vytvoření metodiky sledování potřeb 
CS a trendů,

  vytvoření plánu fundraisingu, rozvoj kompetencí zaměstnanců na ústředí i v regio-
nech – vytvoření plánu rozvoje lidských zdrojů, vytvoření kompetenčního modelu 
organizace, vytvoření systému pro nábor a výběr nových zaměstnanců, systému 
odměňování a rozvoje pracovníků, vytvoření systému vzdělávání a jeho realizace 
v oblasti manažerských, komunikačních a specifických odborných dovedností,

  vytvoření plánu PR a marketingu a následné pilotní ověření,
  vytvoření metodiky pro jednotlivé služby – vytvoření prostoru pro vnitřní komu-

nikaci v rámci NRZP. 

PROJEKT

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PROJEKTY
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VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KRAJSKÝCH ÚŘADŮ

Doba realizace: od 1. 9. 2016 do 28. 2. 2018
Místo realizace: Česká republika
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a státního rozpočtu
Reg. číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196

Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky ve 
spolupráci s Asociací krajů ČR realizují za podpory Evropského so-
ciálního fondu akreditovaný vzdělávací program s názvem „Specifi-
ka a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“ (číslo 
akreditace 2014/0673-SP) v rámci projektu „Vzdělávání pracovníků 
krajských úřadů“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196.

CÍLE PROJEKTU:
  zlepšit přístup ke službám na krajské úrovni a podpořit rozvoj 

sociální práce úředníků KÚ, kteří v rámci své pracovní náplně 
přicházejí do kontaktu s osobami se zdravotním postižením a řeší 
aktuálně nepříznivou životní situaci této cílové skupiny, a to ve 
všech krajích kromě Hlavního města Prahy,

  zefektivnit a zprofesionalizovat proces řešení sociálních situací 
pro OZP,

  podpořit plnění krajských plánů vyrovnávání příležitostí pro OZP 
a odstranění různých typů bariér pro tuto cílovou skupinu,

  vytvořit metodiku zaměřenou na komunikaci s osobami s různý-
mi typy zdravotního postižení včetně adresáře odkazů a kontaktů 
na další podpůrné instituce řešící sociální situace OZP s celostátní 
působností,

  proškolit 110 pracovníků krajských úřadů v období listopad 2016 
až prosinec 2017.

Komu je kurz určen:
Vzdělávací program je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům 
krajských úřadů nebo zaměstnancům organizací zřizovaných krajem 
a obcemi, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice. Kurz 
se zaměřuje na zásady důstojné a efektivní komunikace s osobami se 
zdravotním postižením. Výuka je vedena interaktivní, zážitkovou formou. 
Vychází z konkrétních problémových situací, do nichž se osoby se zdra-
votním postižením často dostávají i na pracovištích KÚ. Důraz je kladen 
zejména na seznámení se s technikami správné komunikace a na nácvik 
speciálních dovedností. Účastníci získají znalosti specifik jednotlivých 
cílových skupin u osob se zdravotním postižením a také základní doved-
nosti, které využijí v kontaktu s touto skupinou. Kurz je veden kvalifikova-
ným týmem lektorů-specialistů.

Vzdělávací program a jeho obsah:
Vzdělávací program je realizován jako celek v rozsahu 20 hodin. Jed-
notlivá školení zahrnují 4 výukové moduly pro daný typ zdravotního 
postižení – komunikace s klienty se sluchovým, zrakovým, tělesným 
nebo mentálním postižením a kombinovaně s duševním onemocněním 
a poruchami autistického spektra.

U všech uvedených typů je počítáno s modelovými situacemi, ve 
kterých je možné vyzkoušet kompenzační pomůcky a zažít „přechodné 
omezení“ pro lepší náhled a porozumění problematiky OZP. 

PROJEKT

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



27

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

PODPORA ZAMĚSTNANOSTI OZP V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

Doba realizace: od 1. 10. 2016 do 1. 4. 2018
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Koordinátor projektu: NRZP ČR
Poskytovatel dotace: projekt je financován  
z ESF ČR a státního rozpočtu
Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002367

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU: 
Hlavním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob se zdravot-
ním postižením v Jihomoravském kraji, které jsou v evidenci úřadu 
práce. Zvýšení pracovních kompetencí při integraci na trh práce 
u osob se zdravotním postižením, které jsou jednou z nejohro-
ženějších skupin při integraci na trh práce. Hlavního cíle bude 
dosaženo spoluprací s ostatními aktéry v oblasti zaměstnávání OZP 
v regionu, a to s úřadem práce a Krajským úřadem Jihomoravského 
kraje, viz podpora projektu vyjádřená těmito subjekty v přílohách 
projektu. Dále bude dosaženo cíle vytvořením 20 tréninkových 
míst vybranými účastníky projektu na pracovní pozici distribu-
tor euroklíčů. Tréninková místa budou provozována po dobu 
1 roku. Tato místa pomohou cílové skupině získat pracovní návyky 
a napomohou k sociální integraci i dalšímu pracovnímu uplatnění 
po ukončení projektu. K dosažení tohoto cíle projektu využijeme 
vzdělávacího bloku obsahujícího motivačně aktivizační kurzy, 
kurzy komunikačních dovedností, rekvalifikační kurz práce na PC 
a především odborné pracovně-sociální poradenství během trénin-
kového zaměstnání. V rámci projektu získají podporu v regionu 
i další zájemci z řad OZP hledající pracovní uplatnění, kterým se 
bude věnovat pracovní poradce, jenž v rámci projektu koordinuje 
spolupráci současně mezi projektem, ÚP, krajským úřadem a za-
městnavateli v regionu. 

PROJEKT

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PROJEKTY
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EUROKLÍČ V ČR 2016
EUROKLÍČ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2016
EUROKLÍČ V LIBERECKÉM KRAJI 2016
EUROKLÍČ V OLOMOUCKÉM KRAJI 2016
EUROKLÍČ V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016

Doba realizace: 2016
Místo realizace: kraje České republiky
Koordinátor projektů: Mgr. Pavel Hříbek
Financování projektů: spolufinancováno Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
Ministerstvem dopravy ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, 
Hlavním městem Prahou, Jihomoravským, Libereckým, Olomouckým a Plzeňským 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 osazeno přes 1 260 eurozámků.

OBSAH PROJEKTŮ, CÍLOVÉ SKUPINY, DISTRIBUČNÍ MÍSTA A PUBLICITA: 

PROJEKT

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 některých krajích jsou navíc euroklíče distribuovány 
prostřednictvím distributorů v rámci projektů „S euroklíčem 

do zaměstnání“, financovaných z OP LZZ a v hlavním městě 
Praze 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 pro rodinu. Uvedené cílové skupiny potřebují ke své 
hygieně vybavené a čisté prostředí, což prostor uzavřený 
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 je 
označeno pamětní deskou, databáze všech osazených míst 
je na www.euroklic.cz a vychází i v tištěné podobě jako 
„Průvodce po místech v ČR osazených Eurozámky“. ➤
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PROJEKTY
STRUČNÉ ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ:  

Euroklíč v ČR 2016 – 
spolufinancován z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (určen pouze pro objekty měst, obcí, krajů a státu), 
rozsah: 8 700 euroklíčů, 100 eurozámků a 10 elektro-eurozámků. 
V rámci tohoto projektu a souběžných projektů spolufinancovaných z rozpočtu 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 Jihomoravském kraji 2016 –  
spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje,  
rozsah: 320 euroklíčů, 20 eurozámků. V rámci tohoto 
projektu, souběžného projektu spolufinancovaného z 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. 

Euroklíč v Libereckém kraji 2016 –  
spolufinancován z rozpočtu Libereckého kraje,  
rozsah: 55 euroklíčů, 6 eurozámků. V rámci tohoto projektu, 
souběžného projektu spolufinancovaného z 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. 

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

Euroklíč v Olomouckém kraji 2016 –  
spolufinancován z rozpočtu Olomouckého kraje,  
rozsah: 10 eurozámků. V rámci tohoto projektu, souběžného 
projektu spolufinancovaného z 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. 

Euroklíč v Plzeňském kraji 2016 –  
spolufinancován z rozpočtu Plzeňského kraje,  
rozsah: 8 euroklíčů a 10 eurozámků. V rámci tohoto projektu, 
souběžného projektu spolufinancovaného z MMR ČR 
a z dalších zdrojů byla osazena sociální a hygienická zařízení 
(toalety) a technická kompenzační zařízení (plošiny) ve veřejně 
přístupných objektech v Plzeňském kraji. 
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ORGANIZAČNĚ ADMINISTRATIVNÍ  
SERVIS NRZP ČR

PROJEKT

Doba realizace: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
Místo realizace projektu: Česká republika
Koordinátor projektu: Lenka Folkeová
Poskytovatel dotace: Úřad vlády České republiky, 
dotační program Podpora veřejně účelných aktivit 
spolků zdravotně postižených na rok 2016

Hlavní náplní projektu je účetní, ekonomické a tech-
nickoadministrativní zajištění organizace, podpora 
projektů podpořených Úřadem vlády ČR a technická 
a ekonomická podpora pracovníků organizace. Do 
náplně projektu spadá vyúčtování projektů Úřadu vlády, 
ekonomická podpora ostatních projektů, zajištění všech 
ekonomických agend organizace včetně statistických 
hlášení. Součástí projektu je odpovědnost zaměstnanců 
projektu za celkové hospodaření organizace, spolupráce 
s orgány státní správy a dalšími institucemi. Cíle projek-
tu byly naplněny, spolupráce s orgány státní správy byla 
bezchybná a hospodaření bez závad. 
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PŘEHLED HOSPODAŘENÍ NRZP ČR V ROCE 2016
Dne 21. 4. 2016 byl Republikovým výborem NRZP ČR 
schválen rozpočet organizace na rok 2016. Rozpočet 
organizace a následně její hospodaření bylo ovlivněno 
výší poskytnutých dotačních prostředků, darovaných 
prostředků a finančních prostředků získaných 
vlastní činností. Hospodaření bylo sledováno za 
celou organizaci, s rozpadem na jednotlivé projekty. 
Všechny projekty měly přiřazeny samostatná čísla 
středisek, na nichž se odráží jednotlivé výsledky.

Hlavními zdroji příjmů organizace byly dotace 
poskytnuté Úřadem vlády ČR. Byly jím podpořeny 
čtyři projekty v celkové výši 6 mil. Kč. Dalším 
zdrojem byla dotace poskytnutá Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ČR ve výši 5,692 mil. Kč na 
Poradenství NRZP ČR. Na tuto službu byly poskytnuty 
další finanční příspěvky od měst. 

Zdroji bylo i financování ostatních projektů 
organizace dotovaných kraji a městy a dále financování 
víceletých projektů a výnosy z vlastní činnosti. 

Celkem bylo na jednotlivé projekty poskytnuto 
34 dotací, z toho 4 projekty jsou víceleté. Dále bylo 
účtováno o 8 příspěvcích a darech. Všechny přijaté 
dotační prostředky byly vyúčtovány dle příslušných 
metodik poskytovatelů v řádném termínu. U víceletých 
projektů byly podávány pravidelné zprávy o realizaci. 

Požadované limity spoluúčastí byly v předepsané  
výši naplněny i zásluhou našich dárců a partnerů,  
kteří poskytli finanční a věcné dary. 

Zásluhou především drobných dárců je stav  
na sbírkovém účtu ke konci roku Kč 100 220,83.

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

Účetnictví a daně za rok 2016 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 46 177

501 spotřeba materiálu 6 258

502 spotřeba energie 613

511 opravy a udržování 131

512 cestovné 335

513 náklady na reprezentaci 280

518 ostatní služby 6 518

521 mzdové náklady 11 359

524 zákonné sociální pojištění 3 186

525 ostatní sociální pojištění 41

527 zákonné sociální náklady 5

538 ostatní daně a poplatky 19

543 odpis nedobytné pohledávky 3

545 kurzové ztráty 1

546 dary 17 195

549 jiné ostatní náklady 76

582 poskytnuté příspěvky 157

dodatečné odvody daně z příjmů 0

VÝNOSY CELKEM 45 424

602 tržby z prodeje služeb 1 176

604 tržby z prodeje zboží 1

644 úroky 1

649 jiné ostatní výnosy 17 068

682 přijaté příspěvky 3 960

684 přijaté členské příspěvky 46

691 provozní dotace 23 172

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK + ZISK / − ZTRÁTA −753
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HOSPODAŘENÍ NRZP ČR



ALTECH, spol. s. r. o. 

ASEKOL, a. s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky

Asociace krajů České republiky

Asociace organizací neslyšících,  
nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, z. s.

Asociace zaměstnavatelů  
zdravotně postižených ČR

 Cesta za snem, o. s.

 Cibulka Aleš

Česká asociace petrolejářského  
průmyslu a obchodu 

Česká lékařská komora

České dráhy, a. s.

 Československá obchodní banka, a. s.

Česká správa sociálního zabezpečení

Česká zemědělská univerzita v Praze 

Český Aeroholding, a. s.

DIRECT pay, s. r. o.

Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dostál Ondřej, JUDr.

Fond dalšího vzdělávání

FTV Prima, s. r. o.

Generální finanční ředitelství

HELO, s. r. o.

Hendaver, o. s.

Hlavní město Praha

Hvězdárna a Planetárium hl. m. Prahy

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Kerndl Laďa

 Kerndlová Tereza

Klausová Livia

Kolektory Praha, a. s.

Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených

Kraj Vysočina

Královéhradecký kraj

LETIŠTĚ BRNO, a. s.

 Liberecký kraj

Metropolitní univerzita Praha

Město Cheb

Město Mariánské Lázně

Město Ostrov

Město Skalná

Městský obvod Plzeň 2

Městský obvod Plzeň 3

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR

Moravskoslezský kraj

Nadace ČEZ

Nadační fond Emil

Nakladatelství C. H. Beck

Nakladatelství UMÚN, s. r. o.

Národní muzeum 

Národní památkový ústav

Národní park Šumava

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

Olomoucký kraj

 Opel Česká a Slovenská republika

 ORBI PONTES, o. s.

Pardubický kraj

Pivovary Staropramen, s. r. o. 

Plzeňský kraj

Pražská teplárenská, a. s.

ROMAX agentura – Roman Minařík

ROPID

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství vodních cest ČR

Sanifair CZ, s. r. o.

SIVAK, s. r. o.

Síť pro rodinu

Správa železniční dopravní  
cesty, státní organizace

Státní fond dopravní infrastruktury

Statutární město Brno

Statutární město České Budějovice

Statutární město Karlovy Vary

Statutární město Pardubice

Statutární město Plzeň

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická v Českých Budějovicích

Středočeský kraj

Svaz českých a moravských výrobních družstev 

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 

Tragan Otakar

Úřad práce ČR 

Úřad vlády ČR

 Ústecký kraj

Veletrhy Brno, a. s.

Wernerová Jitka

 Zlínský kraj
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PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
ASEKOL, a. s.

Česká zemědělská univerzita v Praze

HELO, s. r. o.

Královéhradecký kraj

Malá Eva

Marcová Petra

Město Cheb

Město Mariánské Lázně

Město Skalná

Nadace ČEZ

Nadační fond Emil

Nakladatelství UMÚN, s. r. o.

ROMAX agentura – Roman Minařík

Statutární město Karlovy Vary

Sanifair CZ, s. r. o.

Zlínský kraj

Nakladatelství UMÚN

ASEKOL, a. s. 

NAKLADATELSTVÍ UMÚN, s. r. o.

Úřad vlády ČR

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
za mimořádnou finanční 
podporu NRZP ČR

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o. p. s.

NADAČNÍ FOND POMOCI

Zvěřina Jaromír

NRZP ČR PODPOŘILA
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